
dan melarang dari yang mungkar?" Maka dia menjawab: "Benar

saya dulu memerintah yang baik tetapi tidak mengamalkannya dan
saya melarang dari yang mungkar tetapi aku melakukannya," (HR.

Bukhari - Muslim)

e***

'SBtd 25
PERINTAH MENUNAIKAN AMANAT

• y

Allah berfirman:

i A
[«A : *UJl] 0'

"Sesungguhnya Allah menyuruhmu menunaikan amanat kepada
pemiliknya.

"

(An-Nisa: 58)

Allah berfirman:

/.'f ,/ >< /,</ > / ff S''."’' rt'' .'''T

6b /j)

. [VY
: Vlj>-Ml]

"SesungguhnyaKami telahmengemukakan amanatkepada langit, bumi
dangunung-gunungmakasemuanya enggan untukmemikulamanatitu
dan merekakhawatirakan mengkhianatinya, dan dipikullahamanatitu

oleh manusia. Sesungguhnyamanusia ituamatzalimdanamatbodoh.

"

179

(Al-Ahzab: 72)
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179 Amanah dalam ayat ini adalah setiap yang dipercayakan kepadanya yaitu perintah, larangan,

dan semua urusan, agama dan dunia.
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204. Dari Abu Hurairah ^sfj,bahwasanya Rasulullah^|bersabda:"Tanda

orang munafik itu tiga180: apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji

ia menyalahi dan apabila diberi amanat ia berkhianat." (HR. Bukhari

- Muslim)

Dan dalam satu riwayat: "Meskipun ia berpuasa dan shalat

serta mengaku bahwa dirinya Muslim."
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180 Tanda munafiq amali bukan i'tiqadi
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205. Dari Hudzaifah Ibn Al-Yaman^sfj, dia berkata: "Rasulullah^l
bercerita kepada kami dengan dua kejadian. Saya telah melihat

kejadian yang pertama dan sekarang saya sedang menunggu yang
lain." Beliau menceritakan: "Bahwa amanat itu telah turun dalam
lubuk hati manusia181

, kemudian turunlah Al-Qur'an maka mereka
mengetahuinya dari Al-Qur'an dan mengetahuinya dari As-Sunnah."

Kemudian beliau menceritakan tentang terangkatnya amanat dengan
mengatakan: "Seorang tidur sekali tiba-tiba amanat dicabut dari

hatinya, maka sisanya masih ada seperti noda hitam yang kecil.

Kemudian dia tidur pada kali yang kedua, maka (sisa) amanat tadi

dicabut dari hatinya, tetapi sisanya masih ada seperti bekas
kapalan 182

, seperti bara api yang kamu jatuhkan pada kakimu, maka
kulitnya mengeras lalu kamu lihat melepuh padahal didalamnya

tidak ada apa-apanya." Kemudian Nabi|j|| (mencontohkan)
mengambil batu kerikil lalu dijatuhkan pada kakinya. "Sehingga

pada pagi harinya (seperti biasa) manusia melakukan jual beli, tetapi

hampir tidak ada seorangpun yang menunaikan amanat. Hingga

dikatakan: "Sesungguhnya (di sana) pada Bani Fulan ada seorang

yang terpercaya. Hingga orang itu dipuji-puji, alangkah tabahnya,

alangkah cerdiknya dan alangkah pandainya." Padahal dalam hati

orang itu tidak terdapat iman meskipun hanya seberat biji sawi.

Sungguh telah saya alami suatu masa, dimana saya tidak peduli (tidak

pilih-pilih) siapakah diantara kamu yang aku baiat183
,
jika dia seorang

muslim maka agamanya akan mengembalikannya kepadaku. Dan

181 Berdasarkan fithrah (-pent.)

182 Kapalan adalah kulit tangan yang mengeras dan menebal akibat bekerja, (-pent.)

183 Baiat disini maksudnya adalah perjanjian dalam urusan duniawi seperti jual beli, (-pent.)

larjantab



jika ia Nashrani atau Yahudi maka walinya yang akan mengem-
balikannya kepadaku. Adapun hari ini maka aku tidak mengadakan

perjanjiandengan seseorang dari kamu melainkan Fulan dan Fulan."

(HR. Bukhari - Muslim)
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206. Dari Hudzaifah dan Abu Hurairahi^&S, keduanya berkata:

“Rasulullah^febersabda: "Allah akan mengumpulkan semua
orang184

. Maka berdirilah orang-orang mukmin hingga surga

didekatkan kepada mereka. Mereka lalu mendatangi Adam i^S£
seraya memohon: "Wahai bapak kami mohonlah agar surga

dibukakan untuk kami." Dia menjawab: "Tidakkah kamu
dikeluarkan dari surga melainkan karena kesalahan bapakmu, aku

bukanlah orang yang berhak untuk itu. Pergilah kepada putraku

Ibrahim Khalil Allah." Beliau bercerita: "Maka mereka mendatangi

Ibrahim." Dan jawab Ibrahim adalah: "Aku bukanlah orang yang

berhak untuk (kedudukan yang tinggi) itu. Saya hanya Khalil Allah

dari belakang, belakang sekali185 . Pergilah menuju Musa, orang yang

benar-benar diajak bicara langsung oleh Allah •" Merekapun
mendatangi Musa. Lalu Musa menjawab: "Aku bukanlah orang yang
berhak untuk itu. Pergilah menuju Isa si Kalimah Allah dan Ruh-

Nya186." Ternyata Isa (juga) menjawab: "Aku bukanlah orang yang

berhak untuk itu."Akhirnya mereka mendatangi Muhammad|^j|,
beliaupun berdiri lalu diperkenankan. Kemudian dilepaslah amanat

184 Setelah dibangkitkan dari kubur, di padang mahsyar
185 Ini adalah ungkapan tawadhu oleh Nabi Ibrahim Imam Nawawi telah menjelaskan maknanya

panjang lebar dalam syarah Shahih Muslim ( pent.)

186 Disebut demikian karena Nabi Isa^S£dengan perintah kalimat "kun" (jadilah) dan disebut Ruh
Allah karena dia bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati atau hati yang mati (tentu

dengan izin Allah).
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dan rahim187
, keduanya lalu berdiri pada dua sisi jembatan, di

sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka kelompok kalian yang pertama

melewati (jembatan) secepat kilat." Saya (Hudzaifah) bertanya:

"Dengan ayah dan ibuku (engkau ditebus) seperti apakah secepat

kilat itu?" Beliau menjawab: "Bukankah kamu sudah melihat

bagaimanakah kilat itu menyambar lalu pergi dalam sekejap mata!."

Kemudian (kelompok berikutnya) seperti terjangan angin, kemudian

seperti melesatnya burung, kemudian secepat pelari yang hebat.

Amal-amal mereka yang membawa mereka (seperti itu). Sedangkan

Nabimu ini berdiri di atas jembatan sambil berdo'a:
"Rabbi ,

selamatkanlah-selamatkanlah, hingga amal manusia tidak mampu
(membawa mereka dengan cepat), sampai ada orang yang tidak

mampu berjalan kecuali dengan merangkak (ngesot), sementara di

tepi kanan dan kiri jembatan ada kail-kail besi 188 yang ber-

gelantungan yang diperintah untuk mengambil orang-orang yang

harus diambilnya. Maka ada orang yang luka (lecet-lecet) tetapi

selamat dan ada yang tersungkur189 di neraka." Demi Allah yang

Jiwa Abu Hurairah ada di tangan-Nya sesungguhnya dasar neraka

Jahannam (dalamnya) sejauh tujuh puluh tahun 190
. (HR. Muslim)

Kata jj ada yang membaca '*\jj *ljj artinya : "Aku

tidaklah ada pada tingkat yang tinggi itu. Ini adalah ungkapan
tawadhu'. Maknanya telah saya jelaskan panjang lebar dalam Syarah

Shahih Muslim. Wallahu a'lam.
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187 Kerabat yang diperintahkan oleh syari'at untuk disambung.
188 Kalalib adalah besi yang dilengkungkan dengan ujung yang runcing biasanya untuk gantungan

daging
189 Mukardas adalah tersugkur secara beramai-ramai saling menindih
190 Kahrifadalah musim gugur setahun hanya terjadi sekali, jika telah berlalu musim gugur sebanyak

70 kali berarti telah lewat tujuh puluh tahun.

T/lm/TM/jh R twi/Su c/i (Ut/ililnvt



* |St| ^ ° f^
4

(J*
2*

$. >>

Jii^ Cri ^^ CX^ lj?-t 4

>>>-

Aili» ^aJI jUki jJy UU Ija J-di oli : 3u

tjj\j ai 4)1 Ui Uj j\Sj : ^Lia> Jli t U~!

^
0 * t*"' 0 ^ t'" Itf"' ^ ^ o^ fl ^ ^

***~i ^Ji 4
cri c^-i^ & s +>

«j& JiAi : 4.1 a^ 3ti . oU
,M t -

0
|; *! «I 0 1 '. \

' '
\| i 3> i" . 'N “'-"

Aj^- ^>J>^ o\ b . Jjijj
•* **

: cJi , S- S r,t U 3j'o u 4)1 'i • ,'IU .W'.

Cry

: oii J=4 s^! U 0J3S U 4.1 3i : 3u . <3V3L

cj^3 U 4.1 3» : 3U . '4.1 3u ? B^ ^ cJ u

^ a*^ 1 Jr li : cii V! US ,v , 3

I ,b rjt

3^ : 3u . i^d

^13 fcuii i£ c 3^31 VI
> 0

Ijbj Aij53L» Ijbj t o^aJb c AdjJ^Jb

3! 4i3 OU <p3l o> 3U UJI3 : 3U .

Jjj£a t ol|| ap^^i!3 c JbJb AJb oli ji^il

~ o 1 1 0 I

""

a/7 ) I 4*J«P
* t ^1 *

j* (jS^J
0 ^ tZ

sf

U° *
1 ii ii i /O

i* ' *

Ojio

larjamab Rj^adus^ sl^al^m





0 . o

JvO c jzis' Cri 4 OUOp ^ j oj^pj

& Jii ? cuil oiji fi : i;jUi li jUj iiij

> 0 f V/ot
: JU ? l^>^ ’^S : JU ^1

Ip- oiil o5 : &\ i, 'j&jl
> > •*>

t T? 0
• *

> ® f 0

oUip j^-p JU c (wJl a5Uj U4
'J>-1 -U

• j ^y>\ JUj . *_iJl aJUj 14 .'l [^ji

^ 'J- : %J& Olii 4 ^Jf tfu, I4S

.?• ^

^ \ ' * 0 "

>0 ajJL>- 1 oi : Jli 4

> . 0

i JU
> . "<y.w^

U» ,v ,v> p i Uli . *JJI £uL/
z' Z'

«> JV«wJ ^WW*J?

"wJwwa
O/Z' 0 w

O^zO^ ^ ®
i , r ^

Jjiiu 43^ cs^ oii (4

f-**
5 1>4 £p' t (^j-Ji <j^

t ojJj £pl 43^ oliJ . OJJ! ^sSj 44
> »

^y^>x3
o; a «; ^
•t?

*
-tt -?

L>«Jl

Tarjamd) Bjyaind) s(>ali(m



Dari Abu Khubaib Abdullah Ibn Az-Zubairi^fj,dia berkata: "Tatkala

Zubair berdiri pada peristiwa Jamal191
, dia memanggil saya dan maka

saya berdiri disampingnya, lalu dia berkata: "Hai putraku

sesungguhnya tidak ada yang terbunuh pada hari ini kecuali orang

yang menganiaya atau teraniaya192
. Dan sesungguhnya aku tidak

melihat diriku melainkan aku akan terbunuh secara teraniaya. Dan
yang paling menjadi beban pikiranku adalah hutangku. Apakah
menurutmu hutang kita akan menyisakan sesuatu dari harta kita?"

Kemudian dia berkata: "Hai putraku juallah barang-barang milik

kita dan bayarkan hutang-hutangku." Dia berwasiat dengan
sepertiga dan sepertiganya untuk putra-putranya -maksudnya untuk

putra-putra Abdullah Ibn Zubair sepertiganya sepertiga-. Dia

berkata: "Apabila masih tersisa dari harta kita setelah bayar hutang

maka sepertiganya untuk putra-putramu." Hisyam Ibn Urwah
berkata: "Sebagian putra Abdullah telah menyamai193 sebagian putra-

putra Zubair -Khubaib dan abbad-. Pada waktu itu Zubair memiliki

sembilan putra dan sembilan putri. Abdullah berkata: "Ayahku
mewasiatkan hutang-hutangnya kepada saya, dia berkata: "Hai

putraku, apabila engkau tidak sanggup dari sebagian hutang itu

maka mintalah pertolongan kepada majikanku." Dia (Abdullah)

berkata: "Demi Allah saya tidak mengerti siapa yang dia maksudkan,

hingga saya bertanya: "Wahai ayahku siapakah maula (majikan) ayah?

Dia jawab: "Allah." Abdullah berkata: "Demi Allah saya tidak pernah

menemui kesulitan karena hutangnya melainkan saya berkata:
" Wahaimaula (penolong)Zubairbayarlah hutangnya." Maka Dia pasti

membayarnya." Abdullah berkata: "Maka terbunuhlah Zubair dan

dia tidak meninggalkan satu dinar ataupun satu dirham, melainkan

hanya beberapa bidang tanah, diantaranya adalah tanah ghabah194

*
I

191 Peristiwa yang sangat terkenal terjadi antara Ali Ibn Abi Thalib dengan 'Aisyahl^Ss^dan Zubair

ada di barisan 'Aisyahl;^^ -pent.)

192 Ibn At-Tin berkata: "Karena mereka adalah adakalanya seorang shahabi yang berijtihad sehingga

ia teraniaya atau selian shahabi yang berperang karena dunia maka mereka zalim (menganiaya),

Fath Al-Bari 6/229,

193 Menyamai dalam usia, atau nisab wasiat putra Abdullah menyamai nisab warisan putra Zubair -

lihat Fath Al-Bari 6/230 hadits no. 3129 (~pent.)

194 Ghabah nama sebuah tempat dekat dengan Madinah dari arah Syam (utara)
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s

dan sebelas rumah di Madinah dan dua rumah di Bashrah, satu

Rumah di Kufah dan satu lagi di Mesir." Abdullah berkata: "Sebenar-

nya hutangnya ayah itu adalah ada orang yang datang kepadanya
dengan membawa hartanya lalu menitipkannya padanya. Zubair
berkata: "Tidak, tetapi anggaplah sebagi hutang karena saya takut

hilang. Dia tidak pernah menjabat sebuah pemerintahan tidak juga

petugas penarik zakat juga tidak jabatan apapun, hanya saja (dia

peroleh) dalam perangnya bersama Rasulullah atau bersama Abu
Bakar, Umar dan Utsman^^y," Berkata Abdullah: "Maka saya

hitung hutang ayah ternyata saya dapati sebanyak 2.200.000 (dua

juta dua ratus ribu). Kemudian Hakim Ibn Hizam195 bertemu
Abdullah, dia bertanya: "Hai putra saudaraku berapa hutang
saudaraku?" Maka saya sembunyikan dan saya katakan: "Seratus

Ribu." Maka Hakim berkata: "Demi Allah aku yakin hartamu tidak

cukup untuk menutupinya." Maka Abdullah berkata: "Bagaimana
kalau saya katakan dua juta dua ratus ribu?" Berkatalah Hakim:
"Aku rasa kamu tidak akan sanggup memikulnya, jika kamu benar-

benar tidak sanggup kesemuanya maka mintalah bantuan
kepadaku." Dia berkata: "Dulu Zubair telah membeli ghabah dengan
harga 170.000 (seratus tujuh puluh ribu)." Kemudian dijual oleh

Abdullah seharga 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu)." Kemudian
dia berdiri seraya berkata: "Siapa yang memiliki hutang atas Zubair
maka hendaklah mendatangi kami di ghabah." Maka datanglah

Abdullah Ibn Ja'far kepada Abdullah Ibn Zubair, dia memiliki hutang
atas zubair sebanyak 400.000 (empat ratus ribu). Dia berkata kepada
Abdullah: "Kalu kamu menghendaki aku merelakannya untuk
kamu." Abdullah menjawab: "Tidak." Dia berkata lagi: "Kalau kamu
menghendaki kamu letakkan saja saya pada urutan terakhir, jika

kamu perlu mengakhirkan." Abdullah menjawab: "Tidak." Dia
berkata: "Kalau begitu berikan kepada saya satu bidang tanah
(ghabah ini)." Abdullah berkata: "Untukmu dari sini sampai sini."

Kemudian Abdullah menjual sebagian dari padanya dan dapat
membayar lunas hutang-hutang ayahnya. Bahkan masih tersisaempat
bagian dan setengah. Lalu dia pergi menghadap Mu'awiyah dan
disisinya ada Amr Ibn Usaman, Al-Mundzir Ibn Az-Zubair dan Ibn

Zam'ah. Maka Muawwiyah berkata kepadanya: "Berapa taksiran

tanah ghabah?" Dia menjawab: "Setiap satu bagian seharga seratus

ribu." Dia bertanya: "Berapa bagian yang tersisa?" Dia menjawab:
"Empat setengah bagian." Al-Mundzir Ibn Az-Zubair berkata: "Saya

195 Hizam adalah sepupu Zubair Ibn Al-'Awam (-pent.)

f
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mengambil satu bagian dengan seratus ribu." Amr Ibn Usman ber-

kata: "Saya mengambil satu bagian dengan seratus ribu." Dan Ibn

Zam'ah juga berkata: "Saya mengambil satu bagian dengan seratus

ribu." Lalu Mu'awwiyah bertanya: "Berapa bagian yang masih

tersisa?" Abdullah menjawab: "Satu setengah bagian." Mu'awwiyah
berkata: "(Baik) saya ambil dengan seratus lima puluh ribu."

Dia berkata: "Dan Abdullah Ibn Ja'far menjual bagiannya

kepada Mu'awwiyah dengan harga 600.000 (enam ratus ribu). Maka
tatkala Ibn Zubair telah selesai dari membayar hutang, putra-putra

Zubair196 berkata: "Bagikan kepada kami hak waris kami," Abdullah

berkata: "Demi Allah saya tidak akan membagi diantara kalian

sehingga sayamengumumkan pada tiap musim selama empat tahun:

"Hai ketahuilah! Siapa yang punya hutang atas Zubair, silahkan

datang kepada kami, kami akan membayarnya." Maka tiap tahunnya

dia mengumumkan dalam tiap musim. Ketika empat tahun telah

berlalu dia membagi diantara mereka dan menyerahkan yang
sepertiganya. Zubair mempunyai empat orang isteri, masing-masing

mendapat bagian 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu). Sedang semua
kekayaannya berjumlah 50.200.000 (lima puluh juta dua ratus ribu.)

##*#

26
HARAM BERLAKU ZHAUM DAN PERINTAH
MENGEMBALIKAN HAK-HAK ORANG

Allah berfirman:

[U
:
yU]

"Orang-orangyangzhalim tidakmempunyai teman setiaseorangpun dan
tidak(puk)mempunyaiseorangpemberiinanfaatyargditerimasyafaatnya."

(Al-Mukmin: 18)

196 Putra Zubair Abdullah, Urwah dan Al-Mundzir dari Ibu Asma bint Abu Bakar$fe,Umar dan
Khalid dari ibu Ununu Khalid bint Khaiid Ibn Said, Mush'ab dan Hamzah dari Ibu Ar-Rabab Bint

Anif, Ubaidah dan Ja'far dari Ibu Zainab Bin Bisyr. Putra laki-laki Zubair selain mereka meninggal
sebelumnya. Sedangkan putrinya juga sembilan (-pent.)
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Allah berfirman:
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• [V N

!
^>Jl] ^ Lo^ ^

"Ehnorang-orangyangzhalimitu tidakmempunyaipenolong. "(Al-Hajj: 71)

Adapun haditsnya antara lain:

Hadits Abu Dzar *£?<£>, terdahulu pada akhir bab Mujahadah197
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Dari Jabir^j5, bahwasanya Rasulullah^^ bersabda: "Takutlah

kepada kezhaliman karena kezhaliman itu adalah kegelapan-

kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah terhadap sikap kikir

karena kikir itu yang telah membinasakan orang-orang sebelum
kamu198

. Kikir menyebabkan mereka menumpahkan darah mereka199

dan menghalalkan semua yang diharamkan atas mereka." (HR.

Muslim)
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199 Mereka saling membunuh, sedangkan menghalalkan yang haram artinya mereka menghalalkan

wanita sehingga melakukan perzinahan dengan mereka (yang lebih pas; mereka mencari cara

untuk menjual apa yang diharamkan Allah atau untuk memperoleh apa yang diharamkan oleh

Allah, -pent.)
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Dari Abu Hurairah ,bahwasanya Rasulullah bersabda: "(Demi

Allah) semua hak pasti akan disampaikan kepada pemiliknya pada

hari kiamat, hingga kambing yang tidak bertanduk diberi hak

qishash terhadap kambing yang bertanduk."200
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200
Ini adalah keterangan yang jelas bahwa pada hari kiamat hewan-hewan akan dibangkitkan dan
dikumpulkan di mahsyar sebagaimana dibangkitkannya manusia mukallaf, anak-anak kedi dan
orang gila.
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210. Dari Ibn Uman^S,dia berkata: "Kami memperbincangkan tentang

Haji Wada' sedang Nabi^^berada ditengah-tengah kami. Dan kami
tidak paham apa itu haji wada', hingga Rasulullah^memuji Allah

dan menyanjung-Nya, kemudian beliaumenyebut tentang Al-Masih

Ad-Dajjal panjang lebar beliau menyebutnya. Dan beliau bersabda:

"Allah tidak mengutus seorang Nabi melainkan ia memperingatkan
umatnya dari Dajjal. Nuh telah memperingatkannya, begitupula

Nabi-nabi sesudahnya. Sesungguhnya Dajjal akan muncul ditengah-

tengah kalian, maka tidak ada sifatnya yang samar atas kamu, tidak

ada yang tersembunyi dari kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu
tidaklah A'war (buta sebelah) dan sesungguhnya Dajjal itu A'war,

buta mata kanannya, seolah-olah matanya itu satu butir anggur yang
menyembul. Ingatlah sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas

kamu darah kamu dan harta kamu seperti keharaman harimu ini,

dalam bulanmu ini. Ingatlah apakah aku sudah menyampaikan?"
Mereka menjawab: "Ya." Beliau berkata: "Ya Allah, saksikanlah."

Sampai tiga kali. " Wailakum-atau waihakum-201 perhatikanlah! Jangan
sampai kamu kembali kafir sepeninggalku, sebagian kamu memeng-
gal sebagian yang lain." (HR. Bukhari - Muslim meriwayatkan
sebagiannya)

21 1 . Dari 'Aisyah ,bahwasanya Rasulullah^|bersabda:"Barangsiapa

mengambil tanah seukuran satu jengkal secara zhalim maka akan

dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi202." (HR. Bukhari -

Muslim)

| $
y ^

\

Jjj adalah kalimat azab sedangkan £HJ adalah kalimat rahmat keduanya berarti sama, hanya

saja yang pertama untuk menyatakan siksaan dan yang kedua untuk menyayangkan, artinya

celaka kamu! (-pent.)

202 Ia pada hari kiamat dibebani untuk memindahkan tanah yang ia rampas ke padang mahsyar,

sehingga seolah-olah menjadi kalung dilehemya (atau dia dihukum dengan dihunjamkan kedalam
bumi sampai kelapis tujuh (-pent.)
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212. Dari Abu Musa ^fj,dia berkata:"RasuljUbersabda :

"Sesungguhnya
m

Allah menangguhkan orang yang zhalim, maka apabila Allah meng-

hendaki menghukumnya tidak akan melepasnya (dari siksa)."

Kemudianbeliaumembaca: "Dan begitulah azab Tuhan-mu, apabila Dia

mengazabpenduduknegeri-negeriyangberbuatzalim. Sesungguhnya

azab-Nya adalah sangatpedih lagikeras.

"

(Huud: 102) (HR. Bukhari -

Muslim)
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Dari Mu'adz ,dia berkata:"Saya diutus oleh Rasulullah^^beliau

menyatakan: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari

ahli kitab, maka ajaklah mereka supaya bersyahadat tidak ada
sesembahanyanghaqkecualihanya Allah dan bahwasanyasaya ini utusan

Allah. Apabila mereka telah mentaati hal itu maka ajarkanlah kepada

mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka lima shalat dalam
setiap satu hari satu malam. Dan jika mereka telah mentaati yang
demikian, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan

zakat atas mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu

dikembalikan kepada orang fakir miskin mereka. Apabila mereka

telah mentaati hal itu maka jauhilah harta mereka yang paling

berharga203 dan takutlah terhadap do'a orang yang teraniaya204 ,

karena antara do'a itu dan Allah tidak ada penghalang apapun."

(HR. Bukhari - Muslim)
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203 Artinya : Dalam mengambil zakat jangan memilih yang bagus-bagus saja (-pent.)

204 Kamu jangan berbuat zalim supaya orang tersebut tidak berdo'a jelek untukmu, karena do'anya

mustajab.

270 TZtrjantal) Rjyadus^ Syalifcn



jl C aJ <Ull \>X>~\ yJpl

i A°'\' ' $ *
((

e£J ^ £®J f»
((

<< sff s' ~

t' -I * o
1

jiE « eJJb J*

SUu j) (, j\j>- L^j 6jjJj

< > 0 4

» : JUS Aim S^ip

. <l1p

Dari Abu Humaid Abdurrahman Ibn Sa'ad As-Saidi^j6, dia

berkata: "Nabi mengangkat seorang dari suku Al-Adz untuk

mengumpulkan zakat namanya Ibn Al-Lutbiyyah205 . Tatkala ia telah

tiba (dari tugasnya) ia berkata: "Ini untuk kalian, sedangkan ini

dihadiahkan untukku/'Maka Rasulullah «jgknaik ke mimbar, beliau

bertahmid kepada Allah dan memuji-muji-Nya kemudian bersabda:

"Amma Ba'du, Sesungguhnya aku telah mengangkat seseorang dari

kamu untuk mengurus sebagian dari apa yang dipikulkan oleh

Allah kepadaku. Kemudian dia datang mengatakan: "Ini untuk kalian

dan ini hadiah, dihadiahkan untukku." Mengapa tidak duduk saja

dirumah ayah atau ibunya sehingga hadiah itu datang kepadanya,

jika memang ia benar!! Demi Allah tidaklah salah seorang kamu
mengambil sesuatu tanpa haknya melainkan ia bertemu Allah Ta'ala

pada hari kiamat dalam keadaan memikulnya. Maka jangan sampai

aku mengetahui seorang diantara kamu nanti bertemu dengan
Allah dalam keadaan memikul seekor onta yang bersuara atau seekor
sapi yang melenguh atau seekor kambing yang mengembik."
Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih

kedua ketiak beliau, sambil berkata: "Ya Allah saya telah

menyampaikan." (HR. Bukhari - Muslim)
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215.

Dari Abu Hurairah^sfj, dari Nabi^^beliau bersabda:"Barangsiapa

fciemiliki (dosa) aniaya terhadap saudaranya dalam urusan
kehormatannya atau apapun maka hendaklah meminta kehalalan

daripadanya, sekarang (hari ini) sebelum datang suatu hari yang
tidak ada lagi dinar dan dirham, jika ia memiliki amal shaleh maka
diambil daripadanya seukuran kezhalimannya, tetapi apabila ia tidak

memiliki kebaikan-kebaikan maka dosa-dosa saudaranya diambil

dan dibebankan kepadanya." (HR. Bukhari)
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216.

Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al-Ash t^£i,dari Nabi beliau

bersabda: "Orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin

bebas dari gangguan lidah dan tangannya. Sedangkan muhajir

(orang yang hijrah) itu adalah orang yang meninggalkan apa yang

dilarang oleh Allah." (HR. Bukhari - Muslim)
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217.

Dari Abdullah, Ibn Amr-^6, dia berkata: "Adalah yang mengurusi
barang-barang berat milik Nabi^^ seorang laki-laki bernama

-v*- -*>

Kirkirah, lalu ia meninggal dunia, maka Nabi3f^bersabda:"Dia ada
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di Neraka." Mereka lalu berangkat memeriksanya206
, ternyata

mereka mendapati sebuah jubah yang telah ia curi." (HR. Bukhari)
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206 Untuk mencari tahu sebabnya masuk neraka. Diantaranya kandungan hadifcs ini adalah haramnya
ghulul sedikit ataupun banyak. Ghulul adalah khianat dalam ghanimah yaitu mengambil darinya

sebelum dibagi.
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218 . Dari Abu Bakrah Nufa'i Ibn Al-Harits , dari nabi^S,beliau
bersabda: "Sesungguhnya masa ini telah berputar sebagaimana
keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi; setahun itu

dua belas bulan, diantaranya ada empat bulan haram, tiga berturut-

turut; Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram ditambah Rajab

Mudhai207 yang terletak antara Jumada dan Sya'ban. Bulan apakah
ini?" Kami katakan: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Lalu

beliau diam hingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan
nama lain. Beliau berkata: "Bukankah ini bulan Dzulhijjah?" Kami
jawab: "Benar." Beliau berkata: "Negeri apakah ini?" Kami jawab:

"Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Lalu beliau diam hingga

kami mengira beliau akan menyebutnya dengan nama lain. Beliau

berkata: "Bukankan ini negeri haram?" 208 Kami jawab: "Benar."

Beliau berkata: "Hari apakah ini?" Kami jawab: "Allah dan Rasul-

Nya lebih mengetahui." Lalu beliau diam hingga kami mengira beliau

akan menyebutnya dengan nama lain. Beliau berkata: "Bukankah
ini hari kurban." Kami jawab: "Benar." Beliau bersabda: "Sesungguh-

nya darahmu hartamu dan kehormatanmu adalah haram seperti

haramnya hari ini di negerimu ini, dalam bulanmu ini. Kamu akan

bertemu Tuhanmu. Dia akan menanyaimu tentang amal-amalmu
maka ingatlah jangan kembali kafir sepeninggalku, sebagian kamu
membunuh sebagian lainnya, ingatlah hendaknya yang hadir

menyampaikan kepada yang tidak hadir, barangkali sebagian

orang yang akan diberitahu lebih memahaminya daripada sebagian

207 Dikaitkan dengan Bani Mudhar sebab suku ini sangat menjaga kehormatan bulan Rajab melebihi

suku-suku Arab lainnya.

208 Demikian dalam satu naskah ditulis Al-Balad Al-Haram
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orang yang langsung mendengarnya." Kemudian berkata: "Ingatlah,

apakah aku telah menyampaikan? Ingatlah apakah aku telah

mnyampaikan?" Kami jawab: "Ya," Beliau berkata: "Ya Allah,

saksikanlah." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Abu Umamah Iyas Ibn Tsa'labah Al-Haritsi^j6, bahwa

Rasulullah^^ bersabda: "Barangsiapa mengambil hak seorang

Muslim dengan tangan kanannya maka Allah telah mewajibkan

neraka baginya dan mengharamkan surga untuknya." Maka
seseorang bertanya: "Sekalipun barang sedikit wahai Rasulullah?"

Maka beliau menjawab: "Meskipun sebatang siwak." (HR. Muslim)
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Dari Adiy Ibn Umairah^^y, dia berkata: "Saya mendengar
Rasulullah^®bersabda:"Siapa diantara kamu yang kami serahi tugas

amal, lalu menyembunyikan jarum209 dan yang lebih dari itu dari

kami, maka itu termasuk ghululyang akan dia pikul pada hari kiamat

nanti." Maka seorang laki-laki hitam dari Anshar berdiri sepertinya

aku melihatnya, lalu dia berkata: "Ya Rasulullah terimalah dariku

amalmu (yang engkau tugaskan padaku)." Beliau bertanya: "Ada
apa kamu?" dia berkata: "Saya mendengar engkau berkata begini

dan begitu." Beliau menyatakan: "Dan saya sekarang mengatakan-

nya, Barangsiapa kami angkat untuk sebuah tugas maka hendaklah

menyerahkan semuanya, sedikit maupun banyak, maka apa yang

diberikan kepadanya boleh diambil dan apa yang dilarang harus

ditinggalkan." (HR. Muslim)
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Dari Umar Ibn Al-Khaththab^s$,dia berkata: "Ketika selesai perang

Khaibar, beberapa sahabat Nabi datang menghadap beliau.

Mereka melaporkan: "Fulan Syahid, Fulan Syahid, hingga ketika

mereka sampai pada nama seseorang mereka menyatakan: "Fulan

Syahid." Maka Nabi ||| bersabda: "Tidak, sesungguhnya aku

melihatnya di neraka, karena burdah (pakaian bergaris-garis) yang

diambilnya (dari ghanimah) atau jubah." (HR. Muslim)

209 Dalam hadits ini ada ancaman yang sangat kuat dan serius tentang pengkhianatan yang dilakukan

oleh petugas dan pegawai, barang besar maupun barang kecil."
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Dari Abu Qatadah Al-Harits Ibn Rib'i^g5,dari Rasulullah^^,

bahwasanya beliau berdiri di tengah-tengah mereka, tiba-tiba beliau

menyebutkan kepada mereka bahwa; jihad di jalan Allah dan iman

kepada Allah adalah amal yang paling utama. Maka seseorang berdiri

dan bertanya: "Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya jika saya

terbunuh di jalan Allah (apakah) kesalahan-kesalahanku diampuni?"

Beliau menjawab: "Ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah sementara

kamu sabar mengharapkan ridha-Nya, menghadap (musuh) tidak

membelakangi/'Kemudian Rasulullah^^berkata:"Bagaimana kamu
berkata tadi?" Dia berkata: "Beritahukan kepada saya, jika saya

terbunuh di jalan Allah apakah dosa-dosa saya diampuni?" Maka
Rasulullah|gt|bersabda: "Ya, (kalau) kamu dalam keadaan sabar,

mengharapkan ridha-Nya, menghadap (musuh) tidak membe-
V J
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lakangi, kecuali hutang210 karena Jibril [ ] mengatakan hal itu

kepadaku." (HR. Muslim)
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223. Dari Abu Hurairah'^fj,bahwasanya Rasulullah$gfbersabda:"Tahu-

kah kamu siapa Muflis itu?" Mereka menjawab: "Muflis (orang yang
bangkrut) itu menurut kami adalah orang yang tidak memiliki (lagi)

dirham dan juga barang." Maka beliau|^t£bersabda:''Sesungguhnya

muflis dalam umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat

dengan membawa (pahala) shalat, puasa dan zakat, tetapi ia datang

dalam keadaan telah mencaci ini, telah menuduh zina ini, telah makan
hartanya ini, telah membunuh ini, dan telah memukul ini, maka
orang ini dibayar dengan sebagian kebaikannya dan ini diambilkan

dari kebaikannya. Apabila kebaikannya telah habis sebelum terbayar

hutang-hutangnya maka diambillah dosa-dosa mereka lalu dipikul-

kan kepadanya, kemudian ia dilempar ke neraka." (HR. Muslim)

210 Ini adalah anjuran yang sangat kuat untuk membayar hutang, juga hak-hak manusia yang lain

sebelum tiba-tiba dijemput oleh ajal. Dalam hadits ini juga terdapat keutamaan orang yang mati di

jalan Allah yaitu semua dosanya yang besar maupun yang kecil diampuni kecuali hutang.

Tambahan \%&] dari Shahih Muslim hadits no. 1321 dan akan hadir pada bab-bab berikutnya.
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Dari Ummu Salamah^^j, bahwasanya Rasulullah$|§ bersabda:

"Sesungguhnya aku ini manusia, dan kamu mengadukan perkara

kepadaku mungkin saja salah seorang kamu lebih pandai menjelaskan

hujjahnya dari pada yang lain, sehingga aku putuskan baginya, sesuai

dengan keterangan yang aku dengar. Maka barangsiapa yang telah

aku menangkan dengan hak saudaranya, sesungguhnya saya (seolah-

olah) telah memberinya sepotong api dari neraka." (HR. Bukhari -

Muslim)

Kata Alhan berarti A'lam (lebih mengerti)

Jli : Jli y>* iy\ S -Y Y o
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Dari Ibn Umari^jy,dia berkata

:

"Rasulullah bersabda :"Seorang

mukmin itu senantiasa berada dalam keleluasaan dalam agamanya
selama tidak menumpahkan darah yang haram." (HR. Muslim)
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Dari Khawlah bint Amir Al-Anshariyah, istri Hamzahi^^fj,dia ber-

kata: "Saya mendengar Rasulullah«I®bersabda: "Sesungguhnya ada

orang-orang yang beritndak dalam harta Allah dengan tiada hak,

maka bagi mereka dihari kiamat adalah neraka." (HR. Bukhari)

####

27
MENGAGUNGKAN KEHORMATAN KAUM

MUSLIM DAN PENJELASAN TENTANG HAK-HAK
MEREKA SERTA BELAS KASIH KEPADA MEREKA

Allah berfirman:

jf r * X X J-l 7T*' ' * T 'S S t 'S' S' \

p jQ>.^4-s 4ii\ cu-4^9- p-#*» dr*J r

[r.
:
£>JI]

"Dan barangsiapamengagungkan apa-apayang terhormatdisisiAllah?11

maka itu adalah lebih baik baginya disisi Tuhannya. "(Al-Hajj: 30)

Allah berfirman:

s*' x> > O

X *X
** *

[n
:
^aji]

"Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'arAllahmakasesungguhnya

itu timbul dari ketaqwaan hati. "(Al-Hajj: 32)

Allah berfirman:

X . /X » 'fS
[AA

. \

211 Yaitu hukum-hukum-Nya dan seluruh yang tidak boleh dilanggar.
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"Dan berendah dirilahkamu terhadaporang-orangyangberiman. "(Al-
Hijr: 88)

Allah berfirman:

<*\*< • ~\i \ i rr J' r< ^ v
(jrfj ji I ^ cK-*3 c^* T

i/ ^ ^

. [n : sjjUi]

"Barangsiapamembunuhseorangmanusia,bukan karena orangitu(mem-
bunuh)oranglain, ataubukan karenamembuatkerusakan dimuka bumi.

yangmemeliharakehidupanseorangmanusia,makaseakan-akan dia telah

memelihara kehidupanmanusiaseluruhnya."(Al-Maidah: 32)

JU : Jli i^p 4il ^
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Dari Abu Musa ^s^i,dia berkata: "Rasuliollah^febersabda

:

"Seorang

mukmin bagi mukmin yang lain adalah bagaikan sebuah bangunan
yang sebagiannya menguatkan yang lain."212 Dan beliau merajutkan

antara jari-jemarinya." (HR. Bukhari - Muslim)

212 Al-Qurthubi berkata: "Ini adalah perumpamaan yang memberikan anjuran bagi mukmin untuk
menolong dan membela saudaranya mukmin. Ini tidak bisa ditawar sebab sebuah bangunan
tidak akan sempurna dan tidak akan ada fungsinya melainkan jika bagian-bagiannya saling

menopang. Jikalau tidak, pasti bagian-bagiannya akan terurai dan bangunanpun jadi runtuh.
Begitupula orang mukmin, urusan agama dan dunianya tidak akan tegak melainkan dengan
bantuan, dukungan dan pertolongan dari saudaranya. Jikalau tidak, pasti orang mukmin tidak
akan mampu membangun kemashlahatannya juga taidak mampu menanggulangi mara bahaya.
Ketika itu, aturan dunia dan agamanya tidak bisa terwujud maka ia masuk dalam daftar orang-
orang yang hancur."
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Dari Abu Musa^5, dia berkata: "Rasulullah^^bersabda: "Barang-

siapa lewat salah satu masjid kami atau pasar kami, sedang dia

membawa anak panah hendaklah ia memegang ujungnya dengan

tangannya agar tidak mengenai seorangpun dari kaum muslimin,

meskipun hanya sedikit." (HR. Bukhari - Muslim)
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229. Dari An-Nu'man Ibn Basyir U^5,dia berkata:"Rasulullah j||§

bersabda: "Perumpamaan orang mukmin di dalam saling mencintai,

saling mengasihi dan saling menyayangi adalah bagaikan satu jasad,

jika salah satu anggotanya menderita sakit maka seluruh jasad

merasakan (penderitaannya) dengan tidak bisa tidur dan merasa

panas." (HR. Bukhari - Muslim)

: JU 41 ^3 5» -YY
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230. Dari Abu Hurairah4^?>, dia berkata:"Nabi-^mencium Hasan putra

Ali'^jy, dan di sisi-sisi beliau ada Al-Aqra' Ibn Habis, maka ber-

katalah Aqra': "Sesungguhnya saya memiliki sepuluh anak, aku tidak

pernah mencium seorangpun dari mereka." Maka Rasulullah lang-

sung memandang kepadanya dan bersabda: "Barangsiapa tidak me-

nyayangi maka ia tidak akan disayangi." (HR. Bukhari - Muslim)

4>l « LS4

4)1 J^j urj&\ 0-
>̂
< Dt - .T

fr . Ir
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41^ ji!i « ? isijis
^ I « 8 ^

231. Dari 'Aisyahl^j,dia berkata: "Beberapa orang Arab pedalaman

datang kepada Rasulullah mereka lalau bertanya: "Apakah anda

mencium anak-anak anda?" Beliau menjawab: "Ya." Mereka berkata:

"Tetapi kita tidak mencium." Maka Rasulullah^^bersabda:"Apakah

(dayaku) yang aku miliki kalau Allah telah mencabut rasa belas kasih

dari hatimu?!" (HR. Bukhari - Muslim)

: JU & ’4>\ ^5 41 ji jtsr J*j -'fr 'f

L?LjJI »
: M, 4)1 cij_

. <uU.ji!i<d4)l

Jl i

232. Dari Jarir Ibn Abdullah 4-IsfJ, dia berkata: "Rasulullah^bersabda:
"Siapa yang tidak belas kasihan kepada manusia maka Allah tidak

akan menyayangnya." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Abu Hurairah

,

bahwasanya Rasulullah^fe bersabda:

"Apabila salah seorang kamu shalat (sebagai imam) bagi manusia

maka hendaklah meringankan, karena di tengah-tengah mereka ada

yang lemah ada yang sakitdan orang tua. Dan apabila seorangkamu
shalat untuk dirinya sendiri maka silahkan memanjangkan
sesukanya." (HR. Bukhari - Muslim)

. « ISj ® I <uljj j
**

Dalam satu riwayat: "Dan orang yang memiliki keperluan."

^

31 : oJU 3u)l ^5 ii

. 4&S& *
-ftk ^ ^U*

Dari 'Aisyahl£gg»>,dia berkata: "Adakalanya Rasulullah*^mening-

galkan suatu amal perbuatan, padahal beliau gemar melakukannya,

karena takut diamalkan terus oleh umatnya sehingga hal itu

diwajibkan atas mereka." (HR. Bukhari - Muslim)
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235. Dari 'Aisyah dia berkata: "Melarang mereka berbuat wishaf13

karena kasihan kepada mereka. Maka mereka berkata: "Sesung-

guhnya anda melakukan wishal? Beliau menjawab: "Sesungguhnya

keadaanku tidak seperti kamu, aku di malam hari diberi makan
dan minum oleh Tuhanku." (HR. Bukhari - Muslim)

Artinya Dia menjadikan dalam diriku seperti kekuatan orang yang
makan dan minum.

^5 3*3 j, sSi2 J j*j..m

Ji Jl * ' MP :

c 3J2J 1 ;iis iiiu i o! ijj t pP\
^ ^ } S Q S' ^

® IP Ol 4^aI
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236. Dari Abu Qatadah Al-Hartis Ibn Rabi'^j, dia berkata: "Rasulullah

bersabda:"Sesungguhnya aku berdiri menuju shalat dan aku

berniat memanjangkan (bacaan) di dalamnya, tiba-tiba aku
mendengar tangis bayi maka aku percepat di dalam shalatku214

karena aku khawatir memberatkan ibunya." (HR. Bukhari)

: JU I -dul Jup ^ ^

j

-TV'V
** ^ s*
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«

213 Wishal adalah menyambung puasa sampai dua hari, hari pertama tidak berbuka dan tidak sahur
untuk hari kedua.

214 Aku meringankan shalat. Muslim telah menjelaskan dalam riwayatnya dari Anas tentang tempat

peringanan, lafadz-nya: "Maka beliau membaca surat yang pendek."
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DariJundub Ibn Abdullah^5 , dia berkata:"Rasulullah*i||bersabda:

"Barangsiapa telah melaksanakan shalat shubuh maka dia berada

dalam jaminan Allah215 maka jangan sampai Allah menuntut kamu
sedikitpun dari jaminan-Nya. Karena barangsiapa dituntut sedikit

saja oleh-Nya dari jaminan-Nya pasti Dia mendapatkannya kemudian
mencampakkannya ke dalam nerakaJahannam di atas wajahnya216."

(HR. Muslim)
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238. Dari Ibn Umar bahwasanya Rasulullah bersabda: "Orang

muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak menganiayanya dan

tidak menyerahkannya217
. Barangsiapa ada didalam keperluan

saudaranya maka Allah ada didalam keperluannya. Barangsiapa

menghilangkan satu kesukaran dari orang muslim maka Allah akan

menghilangkan darinya satu kesukaran dari kesukaran-kesukaran

yang ada pada hari kiamat. Dan barangsiapa menutupi seorang

muslim maka Allah menutupinya pada hari kiamat." (HR. Bukhari

- Muslim)

JU : ju aIp %\ ^0 5ju» J .m
Ajy?xj *)l jZ>-\ ^JLwoJl 8 I ^bI| AUl J

215 Jaminan keamanan dan perlindungan.

216 Hadits ini mengandung peringatan keras dari perbuatan mengganggu orang yang telah melakukan

shalat shubuh -yang mengharuskan pelaksanaan shalat lima waktu yang lainnya- karena

mengganggunya berarti menghadapi penghinaan dan siksaan yang luar biasa

217 Kepada musuhnya
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239. Dari Abu Hurairah^sfj, dia berkata:"Rasulullah^^bersabda: "Orang

muslim itu saudara muslim yang lain, tidak mengkhianatinya, tidak

membohonginya dan tidak menghinakannya. Setiap muslim atas

muslim yang lain adalah haram; kehormatannya, hartanya dan
darahnya. Takwa itu disini. Cukuplah kejahatan seseorang bila ia

menghina218 saudaranya yang muslim." (HR. Tirmidzi, dia berkata:

"Hadits hasan")

JU : JU 4_jij _Y t •

oljj ®
O

240. Dari Abu Hurairah^^j, dia berkata: "Rasulullah ^febersabda:

"Janganlah kamu saling hasud (iri hati), saling curang, saling

membenci, saling membelakangi, dan janganlah sebagian kamu
menjual atas penjualan saudara muslim lain, tidak menganiayanya.

218 Lafadz Tirmidzi ( Shahih Sunan dengan sanad ringkas 2/180 no. 1572
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tidak meremehkannya dan tidak menghinakannya. Takwa itu di

sini -beliau menunjuk kepada dadanya tiga kali- cukuplah kejahatan

seseorang bila ia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap

muslim atas muslim lain adalah haram darahnya, hartanya dan
kehormatannya." (HR. Muslim)

Najsy adalah menawar barang lebih mahal, bukan untuk
membelinya tetapi sekedar untuk menjerumuskan pembeli lain. Ini

adalah haram.

. 1

1

*• W. t I ^ ^ ^ it i * s U / 4

i U vf ^ csj ^

»

* ' ^ * ^

241. Dari Anas^jC, dari nabi beliau bersabda: "Tidak beriman
seorang dari kamu219 sehingga ia menyukai untuk saudaranya apa-

apa yang ia suka untuk dirinya." (HR. Bukhari - Muslim)
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242. Dari Anas dia berkata: "Rasulullah^^bersabda: "Tolonglah

saudaramu itu ketika dia berbuat aniaya atau dianiaya. Maka sese-

orang bertanya: "Ya, Rasulullah saya menolongnya bila ia dianiaya,

tetapi bertitahukanlah kepada saya apabila ia berbuat aniaya, bagai-

mana saya menolongnya?" Beliau jawab: "Engkau mencegahnya -

atau melarangnya- dari berbuat aniaya, yang demikian itu adalah

(cara) menolongnya." (HR. Bukhari)

219 Dengan iman yang sempurna, sehingga ia menyukai untuk saudaranya apa-apa yang ia suka
untuk dirinya, dari perkara-perkara ketaatan maupun hal-hal yang mubah. Dalam hadits ini ada
anjuran untuk mencintai kaum muslimin, cinta yang mendorong kepada saling menolong dan
membela, hanya dengan ini keutuhan iman akan teruntai dan syariat menjadi kokoh.
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243.
siiS.

Dari Abu Hurairah^^y, bahwasanya RasulullahJt^bersabda: "Hak
muslim atas muslim yang lain ada lima: menjawab salam, menjenguk

yang sakit, mengiringi jenazah, mendatangi undangan dan
mendo'akan yang bersin."220 (HR. Bukhari - Muslim)

Dalam satu riwayat milik Muslim: "Hak orang muslim atas

muslim lain ada enam: "Apabila kamu bertemu dengannya maka
ucapkanlah salam kepadanya, apabila ia mengundangmu maka
datanglah, apabila ia meminta nasehat kepadamu maka nasehatilah,

apabila ia bersin lalu memuji Allah maka do'akanlah, apabila ia sakit

maka jenguklah dan apabila ia meninggal maka iringilah ia.'
//
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Dengan mengatakan kepadanya <Jbi ini apabila yang bersin itu membaca tahmid.
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Dari Abu Umarah Al-Bara' Ibn 'Azib^sfj, dia berkata: "Rasulullah

ggmemerintah kami dengan tujuh perkara dan melarang kami dari

tujuh perkara. Beliau memerintah kami untuk menjenguk orang sakit,

mengiringi jenazah, mendo'akan orang bersin, menepati (menunai-

kan) apa yang disumpahkan, menolong orang yang teraniaya,

mendatangi orang yang mengundang, dan menyebar salam221
. Dan

beliau melarang kami dari dncin-cincin atau bercincin dengan emas,

minum dengan wadah dari perak, duduk di atas bantal (pelana)

sutra (yang biasa) berwarna merah, baju sutera (campuran) dan
memakai sutera, yang halus dan yang tebal 222 ." (HR. Bukhari -

Muslim)

Dan dalam satu riwayat: "Dan mengumumkan barang yang

hilang." Ini ditambahkan pada tujuh perkara yang pertama.

wWWw

221 Menebar salam caranya adalah dengan engkau mengucapkannya kepada orang yang engkau
temui, kenal ataupun tidak kenal

.

222 Dibaj adalah jenis sutra, yang tebal disebut istibraq dan yang halus sekali disebut sundus (-pent.)
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MENUTUP AIB ORANG ISLAM DAN LARANGAN

MENYIARKANNYA TANPA KEPENTINGAN
YANG MENDESAK

Allah"Mi berfirman:

^ fa . s - 't ^ ^ ,Y\ ' .

iilT J 0-^ nJL>]

. [H : jjJI]

"Sesungguhnya orang-orangyangingin agarperbuatanyang keji itu223

tersiardikalangan orang-orangyangberiman, bagimerekaazabyangpedih
di dunia dan di akhirat"(An-Nur: 19)

it o* ^ <>^3 v.y6 * 0
** y * y «*

Nj diJi ,i \XS aS N » : ju

1“ 1

/J. 1

Dari Abu Hurairah^fj, dari Nabi^K beliau bersabda: "Seorang

hamba tidak menutupi aib hamba yang lain di dunia ini melainkan

Allah akan menutupi (aib)nya di hari akhirat." (HR. Muslim)

: J* m -fo 3^5 : JU .m
J* oJ3 t d 11

<41^ ^3 ^4 p ‘ ^ JUJL J^l JJJ ol
> ^ 'T ^ ~

'MJ <. \jSj \J£ Ujdl cJui. L' : 3 Jb dd’l/ V V w ^ ^ M

Fakhisyah perbuatan yang sangat jelek atau ucapan yang buruk sekali
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Dari Abu Hurairah dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah

*|||bersabda: "Semua umatku diselamatkan kecuali orang yang
terang-teranganberbuat dosa. Dan termasuk terang-terangan adalah

seseorang yang melakukan suatu pekerjaan di malam hari kemudian
dipagi harinya -padahal ia telah ditutupi oleh Allah- dia berkata:

"Hai Fulan, tadi malam aku melakukan begini dan begini." Sepanjang

malam hari ia telah ditutupi oleh Tuhannya dan keesokan harinya

ia menyingkap tabir Allah dari dirinya." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Abu Hurairah dari Nabi^^beliau bersabda: "Apabila

budak wanita224 berzina dan terbukti zinanya maka laksanakan

hukuman cambuk terhadapnya dan janganlah mengejeknya.
Kemudian apabila ia berzina untuk kedua kalinya maka laksanakan

hukuman cambuk terhadapnya dan jangan mengejeknya. Kemudian
jika berzina untuk yang ketiga kali maka juallah meskipun ditukar

dengan tambang dari bulu binatang." (HR. Bukhari - Muslim)

^ Wz i?)
: ^ * A
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224 Hukumannya adalah 50 cambukan, ketika menjualnya wajib menjelaskan aibnya pada penjual

(barangkali menjadi baik ditangan majikan baru, -pent). Hadits ini juga berisi keharusan memisahkan
diri dari para pelaku maksiat.
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Dari Abu Hurairah^^fei, dia berkata: "Seorang laki-laki dihadapkan

kepada Nabijg karena telah minum khamr, beliau bersabda:

"Cambuklah ia." Abu Hurairah berkata: "Maka diantara kami ada

yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan
sandalnya dan ada yang memukul dengan bajunya, maka ketika ia

beranjak pergi sebagian orang mengatakan: "Semoga Allah menjadi-

kan kamu hina." Beliau bersabda: "Janganlah berkata begitu, jangan

membantu setan memusuhinya225." (HR. Bukhari)

a6. 23
MEMENUHI HAJAT ORANG MUSLIM

Allah berfirman:

. [VV
:
£^Jl] ^ H

j*

"Dan berbuatlah kebaikan agarkamu beruntung.

"

(Al-Hajj: 77)
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^
225 Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan: "Tetapi ucapkanlah: "Ya Allah ampunilah ia dan

rahmahlah ia." Hadits no 4478 (-pent.)
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Dari Ibn Umar U^5,bahwasanya Rasulullah^^ bersabda: "Orang
muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak menganiayanya
dan tidak menyerahkannya (pada musuh). Barangsiapa berada
didalam hajat saudaranya maka Allah berada di dalam hajatnya.

Dan barangsiapa menghilangkan satu kesulitan dari orang muslim
maka Allah membalasnya dengan menghilangkan daripadanya satu

kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat. Dan
barangsiapa menutupi seorangmuslim maka Allahmenutupinya pada
hari kiamat." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Abu Hurairah^sS, dari Nabi^^beliau bersabda:"Barangsiapa

melonggarkan (menghilangkan) dari seorang mukmin satu kesukaran

dari kesukaran-kesukaran dunia maka Allah menghilangkan dari-



padanya satu kesukaran dari kesukaran-kesukaran hari kiamat. Dan
barangsiapa yang memudahkan orang yang kesulitan maka Allah

memudahkannya di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi

seorang muslim maka Allah menutupinya di dunia dan akhirat.

Allah selalu menolong hamba selama hamba itu menolong
saudaranya. Dan barangsiapa menempuh sebuah jalan untuk mencari

ilmu maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidak

ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid),

mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya diantara mereka226

melainkan ketenangan turun pada mereka, rahmat menyelimuti

mereka, para malaikat mengerumuni mereka dan Allah menyebut-

nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi-Nya.

Barangsiapa amalnya lambat maka nasabnya (ke surga) tidak akan

cepat." (HR. Bukhari - Muslim)

WSal 30
SYAFA'AT

Allah berfriman:

: *LsJl]

is£

V*2-
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v' s' //
A A * - A *
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226 Yatadarasuunahu artinya mereka semua ikut dalam membaca secara bergantian, dengan frekuensi

tinggi karena takut lupa. Makna asal dari dirasah adalah ta 'ahhud (menjaga jangan sampai hilang).

Tadarus adalah tafa'ul untuk memberi makna saling sebagaimana yang ada dalam Faidh Al-Qadir.

Dalam riwayat Ahmad (2/407): ^r'j y* 4&1 vljiiS' Dan sanadnya

shahih. Adapun berkumpul untuk membaca Al-Qur'an bersama-sama dengan satu suara maka
tidak termasuk dalam kandungan hadits sebab ia adalah bid'ah (dhalalah) yang diada-adakan,

tidak dikenal dimasa salaf shaleh, sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam As-Syatihibi dalam
Al-I'tisham (1/357-388). Dan diingkari oleh Imam Malik dan yang lainnya sebagaimana yang
diterangkan oleh penulis (Imam Nawawi) dalam kitabnya (At-Tibyan). Berpegang dengan
keumuman nash yang tidak diiringi oleh praktek amal bukanlah termasuk fiqih salaf shaleh.

Karena setiap bid'ah (dhalalah) yang dihasankan oleh sebagian orang -biasanya- tidak sepi dari

sebuah dalil umum, sebagaimana yang dimaklumi bersama oleh setiap ahli ilmu. Tentu disini

bukanlah tempat keterangan yang detail dalam masalah ini. Maka rujuklah ke kitab Al-I'tisham

dan kitab-kitab lain yang membahas tentang kaidah-kaidah bid'ah.

Tarjamal} Rjyadusf? sbaiibin



"Barangsiapamemberikan syafaatyangbaik,niscaya ia akanmemperoleh

bagian (pahala)daripadanya. "(An-Nisa: 85)

<C*P 41)1
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Dari Abu Musa Al-Asy'ari^fj,dia berkata:"Adalah Nabi^^apabila

didatangi oleh orang yang meminta hajat beliau menghadap kepada

para sahabatnya (yang ada di majlis), lalu bersabda: "Bantulah dia

niscaya kamu mendapat pahala, dan Allah memutuskan lewat lidah

Nabi-Nya apa yang Dia suka." (HR. Bukhari - Muslim)

Dan dalam satu riwayat , "Apa yang Dia kehendaki."
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Dari Ibn Abbas(^£^y,dalam kisah Barirah dan suaminya, dia berkata:

"Nabi bersabda kepada Barirah:"(Bagaimana) seandainya kamu
kembali kepadanya? Dia berkata: "Wahai Rasulullah anda meme-
rintah saya?227 Beliau menjawab: "Sesungguhnya saya hanya

membantu." Dia menjawab: "Saya tidak berhajat lagi kepadanya."

(HR. Bukhari) \

i

••••

227 Apakah anda memerintah saya atau hanya membantu wahai Rasul Allah?
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31
MENDAMAIKAN ANTARA SESAMA MANUSIA

Allah berfirman:

+ C / s' s * s v J> s * *

ji a i 6^ yi
aW t -

c £ ,
» ^ 4 r

''Tidakadakebaikanpadakebanyakanbisikan-bisikanmereka,kecualibisikan-

bisikan dariorangyangmenyuruh (manusia)memberisedekah,atauberbuat

ma 'rufataumengadakanperdamaian diantara manusia. "(An-Nisa: 114)

Allah berfirman:

[UA: f-LJl]

"Danperdamaian itu baik." (An-Nisa: 128)

Allah berfirman:

"Maka bertakwalahkepada Allah danperbaikilahperhubungan diantara

sesamamu."228 (Al-Anled: 1)

Allah$sE berfirman:

: olj>«>J 1] 4 £ \p£K ;>i l2i >

. h*
"Sesungguhnya orang-orangmukmin itu adalah bersaudarakarena itu

damaikanlah antarakedua saudaramu.

"

(Al-Hujurat: 10)

JlS I JIS ‘CS' <U)I 5jjjA {j&J —Y^
C 4iU? 4liP ^0! ^ ^

228 Dzata bainikum adalah hakekat apa yang ada diantara kamu dengan kasih sayang dan meninggalkan
perselisihan.

/ki )
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253. Dari Abu Hurairah4££t>,dia berkata: "Rasulullah^febersabda:"Pada

setiap persendian229 manusia ada kewajiban sedekah, pada setiap

hari yang disinari oleh matahari; engkau memutuskan dengan adil

antara dua orang adalah sedekah, membantu seseorang dalam
kendaraannya sehingga engkau menaikkannya atau menaikkan
barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah, ucapanyang manis

adalah sedekah dengan setiap langkah yang kamu ayunkan menuju
shalat (di masjid) adalah sedekah, dan engkau membuang gangguan
dari tengah jalan adalah sedekah." (HR. Bukhari - Muslim)
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229 Sulama asalnya adalah tulang jari dan telapak tangan kemudian dipakai untuk seluruh tulang

dibadan persendiannya.
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254. Dari Ummu Kultsum bint Uqbah Ibn Abu Mu'ith^y, dia berkata:

"Saya mendengar Rasulullah^^bersabda;"Hdak termasuk pendusta

orang yang mendamaikan antara sesama manusia, sehingga ia

menyampaikan kabar baik atau mengucapkan kebaikan." (HR.

Bukhari - Muslim)

Dalam sebuah riwayatImam Muslim ada tambahan: "Dan saya

tidak mendengar beliau memberi keringanan dalam berdusta yang

biasa diucapkan oleh manusia melainkan pada tiga keadaan; dalam

peperangan, dalam mendamaikan orang dan ucapan suami pada

istrinya serta ucapan istri pada suaminya."

. aILp
y- *

255. Dari 'Aisyahl^gS, dia berkata: "Rasulullah^^mendengar suara

pertengkaran di arah pintu (rumahnya) suara keduanya sangat

tinggi. Ternyata salah satunya meminta agar sebagian hutangnya

dimaafkan230 dan minta agar bersikap lunak sedikit terhadapnya.

Tetapi yang kedua berkata: "Demi Allah aku tidak akan melakukan

itu." Maka Rasulullah keluar menemui mereka. Beliau

menanyakan: "Siapayangbersumpah atas nama Allah untuk berbuat

yang tidak baik?" Maka dia berkata: "Saya Ya Rasulullah dan kini

baginya adalah mana yang ia suka." (HR. Bukhari - Muslim)

230 Memaafkan disini bukan pada hutangnya tetapi agar tidak ditarik bunganya. Sementara yang
dimaksud dengan bersikap lunak adalah tidak menuntut keuntungannya. Demikian keterangan

Ibn Hajar berdasarkan riwayat yang ada pada Ibn Hibban (-pent.)

^
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256. Dari Abu Al-Abbas Sahi Ibn Sa'ad As-Sa'idi *$*&, bahwasanya

Rasulullahj|§mendengar kabar bahwa di kalangan Bani Amr Ibn

Auf terjadi sebuah keburukan (yaitu pertengkaran sengit, -pent.)

maka Rasulullah keluar mendamaikan diantara mereka bersama

beberapa orang, maka Rasulullah^tertahan dan telah tiba waktu

shalat. Kemudian Bilal mendatangi Abu Bakar•s^^Sdan menyatakan:

"Sesungguhnya Rasulullah«-telah tertahan sedangkan shalat telah

tiba, apakah anda mau menjadi imam, memimpin orang-orang? Abu
Bakar menjawab: "Ya, kalau kau menghendaki, maka Bilal

mengiqomati shalat. Abu Bakar lalu maju dan bertakbir dan orang-

orangpun bertakbir. Sementara Rasulullah telah datang sambil

berjalan di tengah-tengah shaff hingga berdiri di shaf terdepan. Maka
segera orang-orang bertepuk. Dan Abu Bakar tidak menoleh di

dalam shalatnya. Tatkala orang-orang banyak bertepuk maka dia

menoleh, ternyata ada Rasulullah^^. Maka Rasulullah*|||memberi

isyarat kepadanya (agar diam di tempatnya)231
. Maka Abu Bakar

mengangkat tangannya dan memuji kepada Allah, lalu dia kembali

mundur ke belakang hingga berdiri di shaf pertama. Kemudian
Rasulullah^maju dan shalat memimpin orang-orang tatkala beliau

selesai shalat beliau menghadap kepada orang-orang, beliau

bersabda: "Wahai menusia mengapa kamu bertepuk ketika terjadi

sesuatudalam shalatmu? Sesungguhnya tepuk tangan itu bagi wanita

barangsiapa terjadi sesuatu dalam shalatnya hendaklah berkata:

231 Dalam sebuah riwayat

Ttirjamap Rjyadtisfj sbalifam
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"(4)1 jUcll) karena tidak ada orang yang mendengarnya meng-

ucapkan (4il jlAll) melainkan ia pasti menoleh. Hai Abu Bakar:

"Apa yang membuatmu menolak untuk shalat memimpin orang-

orang ketika aku memberi isyarat kepadamu?" Maka Abu Bakar

menjawab: "Tidak seyogyanya bagi putra Abu Quhafah
memimpin shalat berjamaah dihadapan Rasulullah^."232 (HR.

Bukhari - Muslim)

Rasulullah tertahan oleh mereka karena mereka menjamu Nabi
-setelah urusan selesai.

••••

Wa& 3Z
KEUTAMAAN KAUM LEMAH, FAKIR MISKIN
DAN ORANG-ORANG YANG TIDAK TERKENAL

DARI KAUM MUSLIMIN

Allah berfirman:
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"Dan bersabarlahkamubersama-sama dengan orang-orangyangmenyeru
Tuhannya dipagihari dan senja hari denganmengharap keridhaan-Nya;

danjanganlahkeduamatamu berpalingdarimereka." (Al-Kahfi: 28)
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232 Dalam satu riwayat milik Ahmad (5/338), dia berkata: "Saya angkat tangan saya karena saya

memuji Aliah atas apa yang saya lihat dari anda: dan tidaklah pantas bagi putra Abu Quhafah

mengimami Rasulullah Sanadnya shahih .
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257. Dari Haritsah Ibn Wahb^sfj,dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah

^bersabda/'Maukah kamu aku beritahu tentang ahli surga? (yaitu)

setiap (muslim) yang lemah dan diremehkan233
, seandainya dia

bersumpah atas Allah niscaya Dia meluluskannya234 . Maukah kamu
akuberitahukan tentang ahli neraka? (yaitu) setiap orang yang keras

kasar, penumpuk harta dan sombong." (HR. Bukhari - Muslim)

1-1 H : keras dan kasar, : menumpuk harta dan pelit,

ada yang mengatakan; besar badannya sombong jalannya, ada lagi

yang mengatakan, pendek dan perutnya besar.
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233 Dha'it jiwanya lemah karena tawadhu'nya dan karena lemah hartanya, mutadha'af : diremehkan

dan direndahkan oleh orang.

234 Seandainya dia bersumpah untuk mendapatkan karunia Allah tentu Allah meluluskannya, •*
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orang-orang besar yang berkuasa dan orang-orang sombong." Surga

berkata: "Dalam diriku adalah orang-orang yang lemah dan orang-

orang yang miskin." Maka Allah memutuskan antara keduanya:

"Sesungguhnya engkau hai surga adalah Rahmat-Ku, denganmu Aku
merahmati siapapun yangAku kehendaki. Dan engkau wahai neraka

adalah azab-Ku, denganmu Aku menyiksa siapa yang Aku
kehendaki. Dan untuk masing-masing kalian pasti Aku penuhkan."

(HR. Muslim)
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Dari Abu Hurairah^^, dari Nabi^^beliau bersabda: "Sesung-

guhnya akan datang pada hari kiamat orang laki-laki yang gemuk
besar, dia disisi Allah tidak senilai sayap nyamuk." (HR. Bukhari -

Muslim)

4 cji^ llj>\ b\ &j jm
Olli c ^ 4)1 Jj-w-j oJii j! lijiii t lSt3 j!

*
—

‘ZS —i\ )) I (Jl—9 . Ol—« I Ij 11 49 C 4 j!

• ti - ®f i
^ ^ ° f ( > » ^ u * -* £• * T

. 4 0 jl LA

j

^>1 1J A-gjUO K

: Jli p 4 1£1p ji- jji ))

b\j <. 141*1 J4 lai s;/a jjdii «i* »

. <d4 ‘ ^jj4 JL;
*

I ^
261 . Dari Abu Hurakah^fj, bahwasanya seorang wanita berkulit hitam

yang biasa menyapu masjid (atau seorang pemudi) tiba-tiba
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Rasulullah^merasa kehilangan dia, maka Nabi n menanyakannya.

Mereka menjawab: "Telah meninggal." Beliau bersabda: "Mengapa
kalian tidak memberitahukan (jenazah)nya kepada saya?!" Dia

(rawi) berkata: "Sepertinya para sahabat itu menganggap kecil

urusannya. Maka beliau bersabda: "Tunjukkan padaku kuburannya."
Maka Nabi^atasnya kemudian bersabda:"Sesungguhnya kuburan-

kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya dan
sesungguhnya Allah menyinarinya untuk mereka berkat shalatku

atas mereka." (HR. Bukhari - Muslim)
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262. Dari Abu Hurairah4^fj,dia berkata: "Rasulullah^^bersabda:"Adakala-

nya orang-orang yang rambutnya acak-acakan (awut-awutan), ber-

debu dan tertolak dari pintu-pintu (rumah orang), seandainya dia

bersumpah atas Allah niscaya Dia meluluskannya." (HR. Muslim)
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263. Dari Utsman^fj, dari Nabi 3^1 beliau bersabda: "Saya berdiri

dipintu surga, ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah

kaum miskin, sedangkan para pemilik kekayaan dan pangkat

tertahan (belum diizinkan masuk). Hanya saja penduduk neraka

telah diperintahkan menuju neraka. Dan saya berdiri dipintu neraka

ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah wanita. (HR.

Bukhari - Muslim)
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264. Dari Abu Hurairah ^sfj Nabi beliau bersabda:"Tidak berbicara

pada masa bayi kecuali tiga236 : Isa putra Maryam, bayi yang menjadi

sahabat Juraij. Juraij adalah seorang yang ahli Ibadah. Dia

membangun sebuah biara237, dia selalu didalamnya. Tiba-tiba ia

didatangi oleh ibunya ketika sedang shalat. Dia berkata: "Hai Juraij!"

Maka Juraij berkata: "Ya Rabbi, Ibu saya dan shalat saya?!"238

Ternyata ia (memilih) meneruskan shalatnya. Maka ibupun pergi.

Keesokan harinya ibunyapun mendatangi lagi, dan dia sedang shalat,

dia memanggil: "Hai Juraij!, dia berkata: "Ya Rabbi Ibu saya dan

shalat saya?!" Ternyata dia meneruskan shalatnya. Pada keesokan

hari berikutnya ia didatangi lagi oleh ibunya, ketika sedang shalat,

dia memanggil: "Hai Juraij?!" Dia berkata: "Ya Rabbi, Ibuku dan
shalatku?" Ternyata dia meneruskan shalatnya. Maka ibunya

berdo'a: "Ya Allah janganlah Engkau mematikannya sehingga ia

melihat kepada muka wanita pelacur. Maka Bani Israel menyebut-

nyebut Juraij dan ibadahnya. Dan ada seorang wanita pelacur yang

sangat terkenal cantik, sampai menjadi perumpamaan dalam
kecantikan, dia berkata: "Jika kalian mau aku akan mengujinya

(memfitnahnya). Maka dia merayu dan menggodanya, tetapi Juraij

tidak melirik sama sekali. Akhirnya dia mendatangi seorang

penggembala yang biasa berlindung di biara Juraij, diamenyerahkan
dirinya kepada penggembala itu maka ia menzinahinya, dan
akhirnya dia bunting. Ketika melahirkan dia berkata: "Anak ini dari

236 Maksudnya dari Bani Israel saja (~pent.)

237 Shauma'ah adalah bangunan tinggi dengan atap menjulang (mengerucut)

238 Maksudnya telah berkumpul antara menjawab ibuku dan menyempurnakan shalatku, maka
bimbinglah aku kepada yang paling utama diantara keduanya.
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Juraij." Maka mereka mendatanginya dan memukulinya dan
menurunkannya dengan paksa lalu menghancurkan biaranya dan
memukulinya. Maka dia bertanya: "Ada apa kalian ini?" Mereka
berkata: "Kamu berzina dengan pelacur itu hingga ia melahirkan

dari kamu." Dia bertanya: "Mana bayi tiu?" Mereka lalu mendatang-
kannya. Juraij berkata: "Biarkan aku sampai aku selesai shalat."

Kemudian dia shalat. Tatkala selesai dari shalatnya dia mendatangi

si bayi itu lalu menekan perutnya (dengan jarinya) dan berkata:

"Hai anak kecil siapa ayahmu?" Bayi itu menjawab: "Fulan si

penggembala itu." Akhirnya mereka menyerbu Juraij menciuminya
dan mengusap-usap padanya. Mereka berkata: "Kami akan
membangun biaramu dari emas." Dia berkata: "Tidak, kembalikan

dari tanah liat seperti semula." Merekapun melaksanakannya.

Dan (yang ketiga adalah) tatkala seorang bayi menyusu pada

ibunya lewatlah seorang pengendara di atashewan tunggangan yang
mewah megah dan menawan. Sang ibu berdo'a: "Ya Allah, jadikanlah

putraku ini seperti orang itu." Bayi itu langsung melepas puting

susu, menghadap kepadanya dan menatapnya lalu berkata: "Ya Allah

janganlah Engkau menjadikan aku seperti dia." Kemudian dia

kembali menghadap susu ibunya dan mulai menyusu lagi. Sepertinya

saya melihat kepada Rasulullah*^mengkisahkan cara menyusunya
dengan jari telunjuknya beliau letakkan pada mulutnya lalu

menghisabnya. Beliau bersabda: "Dan mereka berjalan bertemu
dengan seorang wanita, dan mereka memukulinya sambil

mengatakan: "Kamu berzina kamu mencuri." Sementara wanita

berkata: "Cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik penolong."

Maka si ibu berdo'a: "Ya Allah jangan Engkau jadikan putraku

seperti wanita malang itu." Bayi itu langsung melepas susu dan
menatap kepada wanita malang itu. Lalu dia berkata: "Ya Allah

,jadikanlah aku seperti dia." Maka di sanalah keduanya mengulang

pembicaraan. Ibu berkata: "Seorang laki-laki berpenampilan
mengagumkan lewat, aku berdo'a. Ya Allah jadikanlah putraku

seperti dia, tetapi kamu berkata: "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan

aku seperti dia. Dan mereka melewati wanita budak ini, mereka

memukulinya sambil mengatakan, kemu berzina, kamu mencuri lalu

saya katakan. Ya Allah janganlah engkau jadikan putraku seperti

wanita ini, tetapi kamu berkata: "Ya Allah jadikanlah aku seperti

dia?" Dia menjawab: "Sesungguhnya laki-laki itu adalah orangyang

sombong, maka saya berdo'a, ya Allah janganlah Engkau jadikan

aku seperti dia., sedangkan wanita ini, mereka katakan, kamu
berzina padahal dia tidak berzina; kamu mencuri, padahal ia tidak



mencuri, maka saya berdo'a. Ya Allah jadikanlah aku seperti dia.

(HR. Bukhari - Muslim)
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Wol 33
BELAS KASIH DAN BERBUAT BAIK KEPADA
YATIM, ANAK-ANAK WANITA, KAUM LEMAH,
MISKIN DAN ORANG-ORANG KESUSAHAN

Allah berfirman:
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"Dan berendah dirilahkamu terhadap orang-orangyangberiman "(Al-

Hijr: 88)

Allah berfirman:
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"Dan bersabarlahkamu bersama-sama dengan orang-orangyangmenyeru

Tuhannya dipagiharidan senja haridenganmengharapkeridhaan-Nya dan

janganlahkeduamatamu berpalingdarimereka (Karena) mengharapkan

perhiasan kehidupan dunia ini. "(Al-Kahfi: 28)

Allah berfirman:
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"Adapun terhadapanakyatim makajanganlah kamu berlakusewenang-

wenang. Dan terhadaporangyangmeminta-mintamakajanganlahkamu
menghardiknya."(Ad-Dhuha: 9-10)
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Allah berfirman:
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"Tahukah kamu orang yang mendustakan agama agama?239 Itulah

orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan
memberi makan orang miskin." (Al-Ma'un: 1-3)
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Dari Sa'ad Ibn Abu Waqqash^g5/dia berkata: "Kami sebanyak enam
orang bersama Nabi 5§§|maka orang-orang musyrik berkata kepada

Nabi «UI "Singkirkanlah mereka (6 orang itu) supaya tidak melan-

cangi kami." Enam orang itu adalah: saya, Mas'ud, seorang dari

Hudzail, Bilal, dan dua orang lagi yang saya tidak bisa menyebutkan
namanya, maka terjadillah dihati Rasulullah apa yang Allah ber-

kehendak untuk terjadi (semacam perasaan tidak enak diminta

239 Dengan balasan atau agama Islam; menghardik anak yatim artinya menolak mereka dengan
kasar; tidak menganjurkan memberi makan orang miskin artinya dia sendiri juga tidak

menyantuninya karena dia mendustakan pembalasan.



mengusir mereka, pent) maka beliau berkata dalam hatinya,

akhirnya Allah menurunkan ayat:

4 ^ ^>4?j J&>yJ 7
"Danjanganlahkamumengusirorang-orangyangmenyeru Tuhannya di

pagiharidan dipetanghaii,sedangmerekamenghendakikeridhaan-Nya
.

"

(Al-An'am: 52) (HR. Muslim)
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266- Dari Abu Hurairah 'Aidz Ibn Amr Al-Muzani, salah seorang peserta

baiat Ar-Ridwan*0£>, bahwa Abu Sufyan240 mendatangi Salman,

Shuhaib dan Bilal dan beberapa sahabat lain, maka mereka
mengatakan: "Sebenarnya pedang-pedang Allah belum mengambil

seluruh haknya dari musuh-musuh Allah." Maka Abu Bakar«^6
berkata: "Apakah kalian mengatakan seperti itu kepada sesepuh

Quraisy dan pemimpinnya?" Abu Bakar kemudian datang kepada

Rasulullah^^dan menceritakan kepada beliau. Maka beliau

240 Kedatangan Abu Sufyan adalah pada masa damai setelah perjanjian Hudaibiyah <-pent.)
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bersabda: "Hai Abu Bakar barangkali kamu telah membuat mereka
marah? Jika benar engkau telah membuat mereka marah maka
engkau telah membuat Tuhanmu murka!" Dia kemudian mendatangi
mereka dan berkata: "Hai saudara-saudaraku aku telah membuatmu
marah?" Mereka berkata: "Tidak, semoga Allah mengampuni anda
wahai saudaraku." (HR. Muslim)
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Dari Sahal Ibn Sa'ad dia berkata: "Rasulullah bersabda: "Saya

dan penanggung jawab anak yatim berada di surga seperti ini."

Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, beliau

merenggangkan antara keduanya." (HR. Bukhari)

Kafil adalah orang yang mengurusi kebutuhan anak yatim.
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Dari Abu Hurairah ^gfj, dia berkata:"Rasulullah^^bersabda: "Yang

meng-kafil anak yatim, miliknya atau milik orang lain, dia dan saya

seperti ini di surga." Perawi hadits yaitu Mail Ibn Anas memberi
isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. (HR. Muslim)

Yatim miliknya adalah kerabatnya, yatim orang lain adalah

yatim ajnabi. Yatim kerabat seperti anak yatim yang dikafil oleh

ibunya, atau kakeknya, atau saudaranya atau selain mereka dari

kerabat anak itu. Allah aTam
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Dari Abu Hurairah^^j, dia berkata: "Rasulullah^^bersabda:
"Bukanlah orang miskin itu (hanya yang keliling minta-minta) yang
ditolak dengan satu atau dua butir kurma, juga tidak dengan satu

atau dua suapan, sesungguhnya yang (benar-benar) miskin itu adalah

yang tidak mau meminta-minta241 ." (HR. Bukhari - Muslim)
*

Dalam satu riwayat Bukhari - Muslim, "Bukankah orang miskin
itu orang berkeliling (minta-minta) pada manusia lalu dicolok dengan
(pemberian) satu suap dan dua suap, satu butir kurma dan dua butir,

akan tetapi orang miskin itu orang yang tidak mendapatkan
kecukupan yang mencukupinya, dan tidak diketahui (oleh orang

lain) sehingga ia diberi sedekah dan tidak bangkit untuk meminta-
minta pada manusia."
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241 Bukan maksud hadits ini menafikan kemiskinan dari orang-orang yang minta-minta lihat Dalil Al-

Falihin (2/81), misalnya (-pent.)
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Dari Abu Hurairah^^y, dari Nabi^^ beliau bersabda: "Yang
mengurusi wanita janda dan orang miskin bagaikan mujahid di jalan

Allah." Dan saya kira beliau bersabda: "Bagaikan orang yang shalat

malam tanpa lelah dan orang yang berpuasa tanpa henti." (HR.
Bukhari - Muslim)

» : JU #| jp

t Uut; ^ c i
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Dari Abu Hurairah dari Nabi5ei§beliau bersabda: "Sejelek-

jelek makanan adalah hidangan walimah dimana orang yang
seyogyanya hadir dilarang datang dan orang yang semestinya tidak

membutuhkannya malah diundangnya. Dan barangsiapa tidak

mendatangi undangan (walimah) maka ia telah berkhianat kepada

Allah dan Rasul-Nya " (HR. Muslim)

Dalam satu riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah^j=j,

dari ucapannya: "Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah,

dimana orang kaya diundang kepadanya sementara orang-orang

fakir ditinggalnya."

jjfcj U!
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272. Dari Anas^fe dari Nabi^beliaubersabda:"Barangsiapa menang-

gung kebutuhan hidup242 dua anak wanita hingga baligh maka dia

datang pada hari kiamat, saya dan dia seperti dua jari ini." Beliau

menggabungkan jari-jarinya. (HR. Muslim)

273. Dari 'Aisyahl^Sg^dia berkata: "Datang kepada saya seorang wanita

dengan membawa kedua putrinya, dia meminta, tetapi tidak

menampakkan apa-apa di rumahku selain satu butir kurma, maka
saya berikan kepadanya. Lalu dia membaginya diantara kedua

putrinya dan dia tidak makan sedikitpun dari padanya. Kemudian
dia berdiri dan pergi. Lalu Rasulullah masuk kepada kami maka
saya kabarkan kepadanya. Beliau akhirnya bersabda: "Barangsiapa

diuji sesuatu sebab anak-anak wanita ini, kemudian ia berbuat baik

kepada mereka maka mereka menjadi tabir baginya dari api neraka."

(HR. Bukhari - Muslim)

242 Yaitu biaya hidup, pendidikan dan lain sebagainya.

r
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274. Dari 'Aisyahl^g^dia berkata:"Datang kepada saya seorang wanita
dengan membawa kedua putrinya, maka ia saya beri makan tiga

biji kurma, masing-masing dari mereka ia beri satu butir dan satu

butir lagi sudah ia angkat kemulutnya untuk dimakannya, ternyata

kedua putrinya minta makan maka ia membelah korma yang akan
dimakannya itu diantara keduanya. Maka perilaku wanita itu

mengagumkan saya. Kemudian saya ceritakan apa yang dia

lakukan kepada Rasulullah^fe , maka beliau bersabda:
"Sesungguhnya Allah dengan kurma itu telah mewajibkan surga
baginya atau dengan kurma itu dia dimerdekakan dari neraka."

(HR. Muslim)
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275. Dari Abu Syuraih Khuwailid Ibn Amr Al-Khuza'i^5, dia berkata:

"Nabi^febersabda: "Ya Allah, aku menjadikan dosa pada hak dua
orang yang lemah; anak yatim dan wanita." Hadits hasan
diriwayatkan oleh Nasa'i dengan sanad Jayyid243 .

>
* " t

Makna : Aku menempatkan dosa pada orang yang

menyia-nyiakan hak keduanya, aku memperingatkan dari hal

tersebut dengan peringatan yang serius dan aku melarangnya dengan
sangat keras.

243 Syeikh Nashir mendiamkannya. Saya tidak mendapatkannya dalam Sun/rah-nya yang kecil (sughra)

barangkali ada pada yang besar (kubra), tetapi sanadnya memang hasan dari hadits Abu Hurairah
A^fjyang ada pada Ahmad dan Ibn Majah, lihat Shahih Sunan Ibn Majah dengan sanad yang
diringkas 2/298 no 2967
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276, Dari Mush'ab Ibn Sa'ad Ibn Abu Waqqashi^§$,dia berkata: "Sa'ad

melihat bahwa ada kelebihan pada dirinya diatas orang yang ada

dibawahnya,maka Nabi^^bersabda:"Kamu tidak diberi pertolongan

(kemenangan) dan tidak diberi rizqi melainkan karena kaum lemah."

(HR. Bukhari secara mursal karena Mush'ab Ibn Sa'ad adalah tabi'in,

sedangkan Al-Hafidz Abu Bakar Al-Barqami dalam shahihnya

meriwayatkan secara muttashil dari Mush'ab dari bapaknya ^sfj,
244
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277. Dari Abu Al-Darda' Uwaimir^fj, dia berkata: "Saya mendengar

Rasulullah^&sfbersabda: "Carikan untukku kaum dhu'afa karena

sesungguhnya kamu diberi kemenangan dan rizqi hanya karena

kaum dhu'afa kamu." (HR. Abu Daud dengan sanadjayyid / bagus).

0900
244 Diriwayatkan dengan makna yang sama oleh Nasa'i. Lihat Shahih Stwan An-Nasa'i dengan sanad

diringkas 2/669 no. 2879
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al 3U
WASIAT BERBUAT BAIK KEPADA WANITA

Allah berfirman:

[H : .UJI]^

i

"Dan pergaulilah mereka secara patut." (An-Nisa': 19)

Allah ?$££ berfirman:

jib cj y -J-i ol

ij4£ 0iS J43f Ji=» y
/ X": M 't A

. [m : .UJI]

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil diantara istri-

istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena

itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)245

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu
mengadakanperbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagiMaha Penyayang.

"

(An-

Nisa': 129)

Jli : J 15 <cj> 4)1 3jjja (j&j -TVA

4)1 D
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245 Kamu jangan melakukan sesuatu dengan maksud sengaja mengunggulkan salah satunya, padahal

kamu bisa meninggalkannya. Terkatung-katung artinya seolah-olah dia tidak bersuami tapi juga

dia bukan janda.

r
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Dari Abu Hurairah^gy, dia berkata: "Rasulullah*®!bersabda:

"Berwasiatlah kepada wanita246 dengan baik, sebab wanita itu

diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok pada tulang

rusuk adalah bagian atasnya. Maka apabila kamu langsung

meluruskannya maka kamu telah mematahkannya. Dan apabila kamu
membiarkannya, maka dia akanbengkok selamanya, maka berpesan-

pesanlah kepada wanita." (HR. Bukhari - Muslim)

Dalam satu riwayat Bukhari-Muslim: "Wanita itu bagaikan

tulang rusuk, jika kamu meluruskannya (secara paksa) maka kamu
mematahkannya, dan jika kamu mencari kepuasan daripadanya maka
kamu akan mendapatkan kepuasan, dan padanya tetap ada yang

bengkok."

Dalam satu riwayat Muslim: "Sesungguhnya wanita itu dicipta-

kan dari tulang rusuk, dia tidak akan langgeng terhadapmu diatas

satu cara (yang kamu sukai), maka apabila kamu mencari kenikmatan

dengannya kamu mendapatkan kenikmatan, tetapi tetap ada yang

bengkok padanya. Dan apabila kamu paksa meluruskannya maka
kamu mematahkannya dan patahnya adalah terjadinya talak

terhadapmu."

Kata gj* dibaca dengan fathah pada 'ain dan wawu247
.

£ s >0

246
( \j )

diartikan: Berwasiatlah kepada wanita, ada yang mengartikan: mintalah wasiat dari

dirimu sendiri terhadap wanita, atau mintalah dari wanita dan amalkanlah serta berbuat baiklah

kepada mereka -lihat Dalil Al-Falihirt 2/94 (-pent.)
247 Demikian penulis menyebut disini, sedang dalam Tahdzib Al-Asma wa Al-Lughah; berbeda orang

menentukan harakat pada fTJ*', banyak ulama membaca fathah pada 'ain, tetapi Abu Al-Qasim

dan para ahli tahqiq lain membaca kasrah dan inilah yang benar menurut pemakaian orang Arab.
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Dari Abdullah Ibn Zam'ah^j?),dia mendengar Nabi^gberkhutbah,
beliau menyebut unta (mukjizat Nabi Shaleh JS§~p£) dan orang yang

^ ^ 0 p ^ ^ ®

menyembelihnya. Beliau bersabda: LaLLil il• I il [Ketika bangkit

orangyangpaling celaka/bangkit menuju unta itu orang yang jarang
tandingannya, kejam dan kuat di kelompoknya." Kemudian beliau

menyebut tentang kaum wanita dan menasehati mereka, beliau

mengatakan: "Salah seorang kamu sengaja memukul istrinya seperti

memukul budak248
, maka bisa saja pada malam harinya ia menye-

tubuhinya249." Kemudian beliau menasehati mereka (para sahabat)

tentang tertawa mereka dari bunyi kentut, beliau bersabda:

"Mengapa salah seorang kamu mentertawakan sesuatu yang ia

sendiri mengeijakan?" (HR. Bukhari - Muslim)

Jli I Jli £CS' 4ju! —T A

6^5 <jl hyu N »
: ||| 4)1 J

248 Melukai dan menyakitkan

249 Dalam riwayat Bukhari (
1 g

« * ). Hadits ini mebolehkan memukul budak dengan keras dan

isyarat bolehnya memukul istri kurang daripada itu.
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280. Dari Abu Hurairah^gCi, dia berkata: "Rasulullah||j| bersabda:

"Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah, jika ia

tidak suka salah satu akhlak (istri)nya, ia menyukai dari padanya
akhlak yang lain" -atau beliau bersabda; "sesuatu yang lainnya."

(HR. Muslim)
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281 Dari Atnr Ibn Al-Ahwash Al-Jusyami^26,dia mendengar Nabi^fe

bersabda pada waktu haji wada', setelah memuji Allah Ta'ala dan
menyanjungnya dan setelah memperingatkan dan menasehati, beliau

bersabda: "Ingatlah, berpesan-pesanlah terhadap wanita itu dengan
baik, karena mereka tawanan-tawanan di sisimu. Kamu tidak

memiliki sesuatupun dari mereka selain itu250, kecuali jika mereka

melakukan perbuatan keji251 yang sangat jelas, maka apabila mereka

berbuat begitu, jauhilah mereka di tempat tidur, dan pukullah

mereka dengan pukulan yang tidak berat. Jika mereka telah taat

kepadamu maka jangan mencari-cari alasan untuk menganiayanya.

Ingatlah bahwa kamu mempunyai hak atas istrimu dan istrimu juga

mempunyai hak atas kamu. Maka hak kamu atas mereka adalah

mereka tidak boleh memasukkan ke dalam kamar-kamar kamu252

orang yang tidak kamu sukai, dan tidak boleh mempersilahkan di

dalam rumah-rumah kamu orang yang tidak kamu sukai. Dan
ingatlah hak mereka atas kamu adalah engkau berbuat baik kepada

mereka dalam sandang pangan mereka." (HR. Tirmidzi dia berkata:

"Hadits Hasan Shahih")

Rasul menyerupakan istri dengan tawanan dari sisi tunduknya

istri dibawah hukum suami.
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282 . Dari Mu'awwiyah Ibn Haidah^gy, dia berkata: "Saya bertanya

kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah apa hak istri salah seorang

kami atas suaminya?" Beliau bersabda: "Kamu memberinya makan
kalau kamu makan, kamu memberinya pakaian kalau kamu ber-

250 Selain pelayanan istri, penjagaan dirinya dan harta suaminya serta mencari kepuasan dengannya.

251 Seperti Nusyuz (membangkang terhadap suami (-pent.)

252 Maksudnya tidak boleh berkhalwat dengan laki-laki lain (-pent.)

* : —r——
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pakaian, jangan memukul wajah, jangan mencaci menjelek-jelekkan

dan jangan berpisah ranjang dengannya kecuali dalam satu

rumah253 /' Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud, dia berkata:

"Makna 'Jangan menjelekkan'; jangan berkata:
9

&\ (semoga allah

menjelakkan kamu).

283. Dari Abu Hurairah^jjti, dia berkata: "Rasulullah bersabda: "Orang

mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik

akhlaknya dari mereka254
, dan sebaik-baik kamu adalah yang

paling baik kepada istrinya." (HR. Tirmidzi, dia berkata: "Hadits

HasanShahih")
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253 Saya katakan: Kecuali karena alasan kuat, karena Nabi^fetelah menjauhkan istri-istrinya (dari

ranjang) di al-Masyrabah yang ada di luar rumah.

254 Akhlak yang baik adalah: mengerahkan dengan baik, menahan gangguan dan bermuka manis.
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284. Dari Iyas Ibn Abdullah Ibn Abu Dzubab^sfj, dia berkata:

"Rasulullah^ bersabda: "Janganlah kamu memukul kaum wanita

(hamba-hamba Allah)." Maka datang Umar^fj kepada Rasulullah

«||| dan berkata: "Kini para istri telah berani kepada suami-suami

mereka." Sehingga beliau memberikan rukhshah dalam memukul
mereka. Maka istri-istri Rasulullah 255 dikerumuni oleh wanita

yang banyak jumlahnya mengadukan perihal suami-suami mereka.

Maka Rasulullah«H bersabda: "Sungguh sekelompok wanita telah

mengelilingi keluarga Muhammad256
, mereka mengadukan suami-

suami mereka, suami-suami itu bukanlah orang yang paling baik

diantara kamu." (HR. Abu Daud dengan sanad yang shahih)

^ {j* 4lii Jm-P {j&J —Y Ao
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Dari Abdullah ibn Umar Ibn Al-'Ashi^jy,bahwasanya Rasulullah

^bersabda: "Dunia ini adalah kesenangan dan sebaik-baik

kesenangan dunia adalah wanita shalihah." (HR. Muslim)

##**

255 Ini adalah salah satu rahasia berbilangnya istri Rasulullah^.

256 Keluarga Muhammad adalah istri-istri Rasulullah dan wanita budak yang dimilki oleh beliau
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HAK SUAMI ATAS ISTRI

Allah berfirman:

><- A\"
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"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita257, oleh

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas

sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita

yang shaleh adalah yang taat kepada Allah258 lagi memelihara diri

ketika suami tidak ada oleh karena Allah telah memelihara

(mereka)." (An-Nisa': 34)

^ jy*£> l^woi -T Al

Adapun haditsnya maka diantaranya adalah ahdits Amr Ibn Al-

Ahwash yang disebut pada bab sebelumnya.

JU : JU 4i\ ojij* ^ -t AV
** .**' **
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jyU; Ji. iss^uii oC4 s >' 0 X

257 Mereka memimpin istri seperti para wali / amir yang meminpin dan melindungi rakyatnya.

t ,
-

258
1 wanita yang taat kepada Allah dan memenuhi hak suaminya; :

menjaga dirinya dan harta suaminya disaat dia tidak ada; dengan pemeliharaan Allah. Allah

menjaga wanita dengan hukumnya yang memerintah agar menjaga disaat suami tidak ada.

r i
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287. Dari Abu Hurairah^^, dia berkata: "Rasulullah «||| bersabda:
"Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidur259, kemudian dia

tidak mendatanginya sehingga pada malam itu suami marah ter-

hadapnya maka dia dilaknat oleh para malaikat hingga pagi hari."

(HR. Bukhari - Muslim)

Dari satu riwayat milik mereka: "Apabila istri meninggalkan
tempat tidur suaminya maka dia dilaknat oleh para malaikat hingga
masuk waktu pagi."

Dalam satu riwayat Rasulullah$||bersabda:"Demi Allah yang
jiwaku ada di tangan-Nya, tidak ada suami yang mengajak istrinya

ketempat tidurnya kemudian ia menolaknya melainkan Allah yang
ada di langit260 murka terhadapnya sampai suaminya meridhainya."

(r j?
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t* ul WV» s Jli m 4>l 3^4
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** **

259 Kinayah tentang jima', ini adalah akhlak Islam yang tinggi.

260 Ini adalah satu dalil dari puluhan dalil yang menunjukkan bahwa Allah^|^berada di atas

ketinggian, maksudnya ketinggian mutlak, diatas Arsy dan diatas seluruh makhluk-Nya.
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288. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah^^bersabda:"Tidak

halal bagi seorang istri berpuasa ketika suaminya ada melainkan

dengan izinnya dan tidak boleh mengizini (orang lain masuk) dalam
rumahnya kecuali dengan izinnya." (HR. Bukhari - Muslim dan ini

adalah lafadz Bukhari)

)IK£ J»

b* ^H

^

^ y** <y) b*J ^
*+ S' * S’

C j* -fSiSj C ‘J3s » : JU

fyaij t <£ Jit ‘ jjj ^13
>j5> >3 -5-

t £lj t ojJjj
c-5^

«r „ j£ ' ° " ~>r

\
* * '

. aJs' <yil* « «~Pj j* Jjjw>

Dari Ibn Umart^?j,dari Nabi ^|§,beliau bersabda: "Setiap kamu
adalah pemimpin dan setiap kamu adalah bertanggung jawab tentang

orang yang dipimpinnya; seorang amir (kepala pemerintahan) adalah

pemimpin, seorang suami adalah pemimpin atas rumah tangganya,

dan seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-

anaknya. Jadi setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu
bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Abu Ali Thalq Ibn Ali^Jgy, bahwa Rasulullah«^bersabda:
"Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk (melayani) hajatnya

maka hendaklah mendatanginya meskipun dia sedang (memasak)
berada di hadapan tungku." (HR. Tirmidzi dan Nasa'i, Tirmidzi
berkata: "Hadits Hasan Shahih")
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291. Dari Abu Hurairah^sfj, dari Nabi^^bersabda: "Seandainya saya

(boleh) memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain

pasti sudah aku perintahkan kepada seorang istri untuk sujud kepada

suaminya." (HR. Tlrmidzi, ia berkata: "Hadits Hasan Shahih")
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292. Dari Ummu Salamah^fj, dia berkata: "Rasulullah^gf; bersabda:

"Setiap wanita yang meninggal sedangkan suaminya meridhainya

niscaya dia masuk surga." (HR. Tlrmidzi, dia berkata: "Hadits Hasan

Shahih")261

^ Hi’to 3^3 & iU- .w
fcAJl ^ 1^33 5'^' tA? v » : JU SU ^~Jl

293.

uj^s r<ii 4LI-U ajsj: 'i ^1 ^ 0-33 oJu

^x}| oljj ® tiid (jl dlJtjj ^L>o

. JUJ
Dari Mu'adz Ibn Jabal^$,dari Nabi^^ beliau bersabda: "Seorang

istri tidak menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya

261 Saya katakan: ada dua rawi majhul daiam sanadnya lihat Adh~Dha'ifah.
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(pasangannya) dari bidadari berkata: "Kamu jangan menyakitinya

semoga kamu dimusuhi oleh Allah! Sesungguhnya dia hanya tamu

di sisimu, tidak lama lagi dia akan meninggalkanmu menuju kami."

(HR. Tirmidzi, dia berkata: "Hadits Hasan")

294. Dari Usamah Ibn Zaid^fj,dari Nabi$|| ,beliau bersabda:"Aku tidak

meninggalkan sesudahku sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi

laki-laki selain dari pada fitnah wanita." (HR. Bukhari - Muslim)

*#**

^0^ 36
MENAFKAHI KELUARGA

Allah berfirman:

[trr : syUi]

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

dengan cara yang ma 'ruf.

"

(Al-Baqarah: 233)
*

Allah berfirman:

/H? dr
4j 02 j* f

[V : J*WI]

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizqinya hendaklah
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memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa
yang Allah berikan kepadanya." (Ath-Thalaq:7)

Allah berfirman:

, / > > »> /i'' r/
. : L*,]

v/

"Dan barangsiapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan
menggantinya. "(Saba': 39)
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295. Dari Abu HurairahA^6,dia berkata: "Rasulullah^^bersabda:"Dinar

yang kamu nafkahkan dijalan Allah262, dinar yang kamu nafkahkan

untuk memerdekakan budak, dinar yang kamu sedekahkan kepada

orang miskin dan dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu,

maka yang paling agung pahalanya adalah dinar yang kamu
nafkahkan untuk keluargamu." (HR. Muslim)

%L£> jj! I aJ (JLaj

j

AJjf J^P
(
jpj —T

: JU m >1 Jj-J J>^ o? W? -

^-4 )}
• jii

" 9
fr o \

<**

^ >0
> - !> *

£ o
> - « >

^_3 A_JoU ^_lp 4_JLi)sJ jLjcOj t A_Jl_*P Lp A_JLi)o

4)1 ^ AjUw?i ^^Lp \mcS c Jcr^
> ** ^ >

262 Untuk jihad atau ketaatan kepada Allah Ta'ala
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Dari Abdnllah dan dipanggil (juga) Abu Abdurrahman Tsauban Ibn

Jundub, maula Rasulullah^^,dia berkata:"Rasulullah bersabda:

"Dinar terbaik yang dibelanjakan oleh seseorang adalah dinar yang

dia nafkahkan untuk anggota keluarganya, dinar yang dia nafkahkan

untuk kendaraannya di jalan Allah (untuk perang), dan dinar yang

dia belanjakan untuk para sahabatnya di jalan Allah." (HR. Muslim)
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Dari Ummu Salamah^5, dia berkata: "Saya bertanya: "Ya

Rasulullah^g,apakah saya memperoleh pahala kalau saya menafkahi

putra-putra Abu Salamah. Saya tidak tega membiarkannya mereka

begini dan begini263 . Sesungguhnya mereka adalah anak-anak saya."

Maka beliau bersabda: "Ya kamu memperoleh pahala selama kamu
memberi nafkah mereka." (HR. Bukhari - Muslim)
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Maksudnya berpencar kesana kemari untuk mencari nafkah
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298 . Dari Sa'ad Ibn Abu Waqqash dalam haditsnya yang panjang, kita

i menyebutkannya di awal kitab dalam bab niatbahwa Rasulullah

)erkata kepadanya: "Sesungguhnya kamu tidak membelanjakan

satu nalkah yang kamu maksudkan untuk mencari wajah Allah

melainkan kamu diberi balasan pahala hingga apa yang kamu
letakkan di mulut istrimu." IHR. Bukhari - Muslim)
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299 . Dari Abu Mas'ud Al-Badri dari Nabi beliau bersabda:

"Apabila seseorang menafkahkan kepada keluarganya dengan
sebuah nafkah ia maksudkan untuk mencari wajah Allah maka
nafkah itu baginya adalah sedekah." (HR. Bukhari - Muslim)

4)1 ('j*
9j (ji jy*^ <ji ^ y*'J —f * *

/

l$j| *°j*>JL ^is” m i <ui 3 3 L® i 3u Lo^Ip

£ >< t > < ^ ^ ^ * t « } » s 0 s
ijD jjI oljj Cj 3> W Oj-Aj ji



Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al-'Ash l^£,dia berkata: "Rasulullah

bersabda: "Cukuplah dosa seseorang apabila ia menyia-nyiakan

orang yang menjadi tanggungannya." Hadits shahih diriwayatkan

oleh Abu Daud dan lainnya.

Hj| Imam Muslim meriwayatkan dalam shaMmya dengan makna

yang sama: "Cukuplah dosa seseorang apabila dia memakan
makanan dari orang yang menjadi tanggungannya."
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a. Dari Abu Hurairah *&£>, dari Nabi$|j|beliau bersabda: "Tidak

ada hari yang disambut oleh para hamba melainkan di sana ada

dua malaikat yang turun, salah satunya berkata: "Ya Allah,

berikanlah ganti kepada orang yang berinfaq." Sedangkan yang

lainnya berkata: "Ya Allah berikanlah kehancuran kepada orang yang

menahan (hartanya)." (HR. Bukhari - Muslim)
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b. Dari Abu Hurairah^j5,dar i nabi beliau bersabda: "Tangan

yang diatas lebih baik daripada tangan yang dibawah264
. Dan

mulailah dengan (memberi) orang yang menjadi tanggunganmu. Dan

0 . . »

264 Yang diatas adalah tangan pemberi dan yang dibawah adalah penerima atau peminta.
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r >
sebaik-baik sedekah adalah apa yang lebih dari kecukupannya265

.

Dan barangsiapa yang berusaha mensudkan diri (dari minta-minta)

maka Allah akan mensucikannya, dan siapa yang merasa cukup
Allah akan mencukupkannya." (HR. Bukhari)

a& 37
INFAQ DARI APA YANG DISUKA DAN DARI

YANG TERBAIK
*

Allah llii berfirman:
e./M y ? > * 's <

[5Y : ol^p JO

//Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna)

sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.

"

(Ali

Imran: 92)

Allah berfirman:

C ' *-**''<
\ 't . % c m

'

f

> ^ ^ z' Z' Vf > i/'Z' 'f z' -* z, Az< ,y » .*

. [Y1V : s^iJl]

//Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangnlah kamu
memilihyang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya.

"

(Al-

Baqarah: 267)
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265 Yang paling afdhal adalah apa yang dikeluarkan oleh seseorang setelah ia menyisakan untuk

kecukupan keluarga dan orang yang menjadi tanggungannya karena itu Nabi menyuruh
mendahulukan mereka. Hadits no. 301/6
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Dari Anas«^5, dia berkata: "Abu Thalhah adalah orang Anshar di

Madinah yang paling banyak memiliki harta dari kebun kurma, dan
harta yang paling ia cintai adalah kebun Bairaha*66 yang berhadapan
dengan Masjid Nabawi, dan Rasulullah^selalu masuk ke sana dan
meminum airnya yang jernih." Berkata Anas: "Maka tatkala turun

ayat ini [Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan (yang sempurna)
sehingga kamu menikahkan dari harta yang kamu sukai\, Abu
Thalhah mendatangi Rasulullah^^, dia kemudian berkata: "Wahai

£ ^
266 Kata dibaca orang secara berbeda-beda hingga ada sepuluh versi bacaan yang paling

shahih menurut sharf dan ahli ilmu adalah Bairaha' (-pent.)^ >
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Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan kepada
anda [Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan (yang sempurna)
sehingga kamu menafkahkan dari harta yang kamu sukai\ maka
sesungguhnya harta saya yang paling saya cintai adalah kebun
Baihara, dia adalah sedekah untuk Allah Ta'ala, saya mengharapkan
kebaikannya dan pahalanya di sisi Allah maka letakkanlah ya
Rasulullah^dimana anda diberitahu oleh Allah." Maka Rasulullah

«UI berkata:

"

Bakh267 itu adalah harta yang menguntungkan, itu

adalah harta yang menguntungkan, aku telah mendengar apa yang
telah kamu ucapkan dan aku kira kamu jadikan saja sebagai sedekah

kepada famili kerabatmu yang dekat." Maka Abu Thalhah berkata;

"Aku laksanakan ya Rasulullah." Maka Abu Thalhah membagi-

baginya kepada kalangan kerabat sepupu-sepupunya." (HR. Bukhari
- Muslim)

38
WAJIB MENYURUH KELUARGA, ANAK-ANAK
DAN SELURUH BAWAHANNYA SUPAYA TAAT
KEPADA ALLAH DAN MENCEGAH MEREKA
DARI PENYIMPANGAN DAN MENGHUKUM
YANG MELANGGAR DIANTARA MEREKA

Allah visS berfirman:

nrY : 4*] ^ yli) [i eSAL*!

"" 'fs' 'f
/ 9A'

^a\j

"Dan perintahlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan
bersabarlah dalam mengerjakannya.

"

(Thaha: 132)

Allah risE berfirman:

\ } S i' ' /A '

267 Bakh adalah kata yang diucapkan untuk mengungkapkan rasa kekaguman dan pengagungan
terhadap sesuatu, (secara bebas bisa kita tejemahkan dengan, wahh! Luar biasa! -pent .)
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"Hai orang-orangyang berimanjagalah dirimu dan keluargamu dari

api neraka." (At-Tahrim: 6)
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303. Dari Abu Hurairah^^sfj, dia berkata: "Hasan Ibn Ali mengambil
satu butir kurma dari kurma sedekah lalu diletakkannya di mulutn-

- jlr^ *

ya, maka Rasulullah^feberkata: "Kukh! KukhP-68 Buanglah kurma
itu, tidakkah kamu tahu bahwa kita (keluarga Muhammad) tidak

boleh memakan sedekah?" (HR. Bukhari - Muslim)

Dalam satu riwayat: "Bahwa sedekah itu tidak halal bagi kita."

Kata Kukh! Kukh!, huruf kha' dibaca sukun dan juga dikasrah dengan
tanwin yaitu ungkapan untuk mencegah anak kecil dari hal-hal yang
dianggap kotor dan jijik, dan ketika itu Hasan masih kanak-kanak.
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iJlj Ui # JjuL: U. js^ I. iJuU J55 t JU
268 Kata untuk melarang dan mencegah, sampai sekarang masih dipakai dalam melarang anak-anak

kecil. Ibn Ai-Atsir menetapkan bacaannya dengan Kakh dan Kikh akan tetapi yang ada di
masyarakat adalah Kukh! Khuk! Kemudian saya menjumpai orang-orang di Yordania dan Palestina

mengucapkannya dengan Kikh! Kikh! (Kalau dijawa biasa diucapkan khekh, khekh! -pent.)
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304. Dari Abu Hafsh Umar Ibn Salamah Abdullah Ibn Abdulasad anak

tiri Rasulullah^ 269dia berkata: "Saya adalah anak kecil dalam bim-
bingan (asuhan)Rasulullah#?,tangan saya (kalau makan) menjelajah

semua bagian nampan panjang. Maka Rasulullah#menegur saya:

"Wahai bocah bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu
dan makanlah dari yang terdekat denganmu." Maka demikianlah

seterusnya makan saya setelah itu."
270 (HR. Bukhari - Muslim)
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305. Dari Ibn Umar t^p£j dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah^
bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu
bertanggung jawab tentang rakyatnya. Sang imam adalah pemimpin
dan bertanggung jawab tentang rakyatnya, suami adalah pemimpin
dalam rumah tangganya dan dia bertanggung jawab tentang

rakyatnya, istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan
bertanggung jawab tentang rakyatnya sedangkan pembantu adalah

pemimpin dalam urusan harta majikannya dan bertanggung jawab

tentang rakyat. Jadi setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya

tentang rakyatnya." (HR. Bukhari - Muslim)

269 Anak Ummu Salamah istri Rasulullah^.
270 Thi'mah adalah sifat (cara makan). Dalam hadits terdapat pengajaran adab makan kepada anak kedi.
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306. Dari Amr Ibn Syu'eb dari ayahnya dari kakeknya*£s?j, dia berkata:

"Rasulullah |§tg bersabda: "Perintahkanlah kepada putra-putramu

mendirikan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah

mereka karena (meninggalkan) shalat ketika mereka berusia sepuluh

tahun, dan pisahkanlah diantara mereka dalam tempat tidurnya."

Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan.
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307. Dari Abu Tsurayyah Sabrah Ibn Ma'bad Al-Juhani dia berkata:

"Rasulullah^febersabda: "Ajarkanlah shalat kepada anak karena

telah berusia tujuh tahun dan pukullah dia karena (meninggalkan)

shalat ketika berusia sepuluh tahun." Hadits hasan, diriwayatkan

oleh Abu Daud dan Tirmidzi dia berkata: "Hadits hasan."
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Sedangkan lafadz Abu Daud: "Perintahkanlah kepada anak
mendirikan shalat apabila telah mencapai usia tujuh tahun."

***#

mu ia
HAK TETANGGA DAN WASIAT BERBUAT BAIK

KEPADANYA
Allah ISsk berfirman:

1^3 'lj Sit • )

CS «r;

. [r^ : *LJ(]

"Sembahlah Allah dan jangnlah kamu mempersekutukan-Nya
dengan sesuatupun dan berbua t baiklah kepada dua orangibu bapak,
karib kerabat, anak-anak yatim. Orang-orang miskin, tetangga yang
dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat271, Ibnu sabil dan
hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-or-

ang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (An-Nisa':

36)
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308. Dari Ibn Umar dan 'Aisyah mereka berkata
:

"Rasulullah ber-

sabda: "Jibril selalu berpesan kepada saya agar baik kepada
tetangga, sampai aku mengira dia akan memberikan hak waris

271 Teman sejawat semisal teman belajar, teman kerja dan teman dalam perjalanan
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kepadanya." (HR. Bukhari - Muslim)
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309. Dari Abu Dzar^fj, dia berkata: "Rasulullah^bersabda: "Hai Abu
Dzar! Apabila kamu memasak kuah272 maka perbanyaklah airnya,

lalu perhatikan tetangga-tetanggamu." (HR. Muslim)

Dalam satu riwayat miliknya juga dari Abu Dzar, dia berkata:

"Sesungguhnya kekasih saya (yaitu Rasulullah»|||)berwasiat kepada

saya: "Apabila kamu masak kuah maka perbanyaklah airnya

kemudian perhatikan satu keluarga dari tetangga-tetanggamu maka
berilah mereka dari kuah itu selayaknya."
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272 Semisal kuah daging, kuah ayam dan sejenisnya.
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310. Dari Abu Hurairah^y, bahwasanya Nabi^bersabda: "Demi Allah

tidak beriman! Demi Allah tidak beriman! Demi Allah tidak ber-

iman!" Ditanyakan: "Siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab: "Orang
yang tetangganya tidak aman dari gangguan kejahatannya." (HR.
Bukhari - Muslim)

Dalam satu riwayat Muslim: "Tidak masuk surga orang yang
tetangganya tidak aman dari gangguan kejahatannya."

;ii; i; » : |§|<ii 3u : ju _n \
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311. Dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah bersabda:

"Wahai wanita-wanita muslimah, jangan sekali-kali seorang tetangga

menganggap rendah (pemberiannya) kepada tetangganya,

meskipun itu hanya kikil kambing." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Abu Hurairah^y, bahwasanya Rasulullah Ig bersabda:

"Janganlah seorang tetanga melarang tetangganya menancapkan
satu batang kayu ditemboknya273 ." Kemudian Abu Hurairah

berkata: "Mengapa aku lihat kalian berpaling dari sunnah ini? Demi
Allah aku akan melemparkan sunnah nabi ini diatas pundak
kalian."274 (HR. Bukhari - Muslim)

273 Tembok milik yang menancapkan, meskipun hal itu menyebabkan kerugian atau gangguan pada

tetangganya seperti jadi gelap atau pengap atau merusak pemandangan dan lain-lain, karena dia

berhak untuk bertindak pada miliknya sendiri. Tetapi mayoritas ulama menafsiri tembok tadi

milik tetangganya, jadi dia tidak boleh melarang tetangganya berbuat seperti itu karena hal itu

termasuk sesuatu yang harus ditoleransi sebagai bentuk penghormatan tetangga kepada
tetangganya, (-pent.)

274 Hadits ini mewajibkan seorang tetangga untuk mengizini tetangganya yang meletakkan kayu
pada temboknya. Ini adalah madzhab Ahmad dan lainnya.
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313. Dari Abu Hurairah^jfj, bahwasanya Rasulullah «jyjg bersabda:

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah

menyakiti tetangga, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari

akhir maka hendaklah memuliakan tamunya dan barangsiapa

beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah mengucapkan
yang baik275 atau diam." (HR. Bukhari - Muslim)

. lSjjj

314. Dari Abu Syuraih Al-Khuza 'i^sfj/ bahwa Nabi $$$ bersabda:

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah

berbuat baik kepada tetangganya, barangsiapa beriman kepada

Allah dan hari akhir maka hendaklah memuliakan tamunya, dan
barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah

berkata yang baik atau diam." (HR. Muslim dengan lafadz ini

sedangkan Bukhari meriwayatkan sebagiannya)

275 Imam Syafi'i -rahimahu Allah- berkata: 'Tetapi setelah berfikir tentang apa yang bakal diucapkan,

apabila nampak jelas bahwa ia adalah baik tidak mengakibatkan kerusakan, tidak menyeret
kepada ucapan haram atau makruh maka barulah ia berkata/'

^
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Dari 'Aisyahl^gS^ia berkata: "Saya berkata: "Ya Rasulullah, saya

memiliki dua tetangga, kepada siapakah saya memberi hadiah?

Beliau jawab: "Kepada tetangga yang paling dekat pintunya dari

kamu." (HR. Bukhari)

: JU t4iP4b! Ji>j y** jj 4)! -Up j&j -T'M

JU; 4)1 jlp US/I >ri » : m 4)! JJ**J JlS

Uj 4)1 «aip JlJ>Jl (, 4—>-Lygj

. ! JUj jJt oljj ® ojUxJ

316. Dari Abdullah Ibn UmarU^y,dia berkata: "Rasulullah^ bersabda:
"Sebaik-baik orang yang bersahabat di sisi Allah adalah orang yang
paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi

Allah adalah orang yang paling baik kepada tetangganya." (HR.

Tirmidzi, dia berkata: "Hadits Hasan")

####
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W$<d 40
BERBAKTI KEPADA ORANG TUA DAN
MENGHUBUNGI SANAK SAUDARA DAN

KERABAT

Allah berfirman:

u5 A'j
t. S’ M sZ \\

y sXfs

[rn : *L~JI]

"Sembahlah Allah danjangnlah kamu mempersekutukan-Nya dengan

sesuatupun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib

kerabat, anak-anak yatim. Orang-orang miskin, tatangga yang dekat

dan tetangga yang jauh, teman sejawaf76, Ibnu sabil dan hamba
sahayamu." (An-Nisa': 36)

Allah berfirman:

rs s A
[\ : t-LJI] a f

4I1' \\yl\j y

"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)

nama-Nya277 kamu saling meminta satu sama lain dan (takutlah)

kepada sanak kerabat278." (An-Nisa': 1)

Allah berfirman:

» Zt t _/ 'f ^ A s'* TV \
[ T \ : jlpjJI] Aj 2 I D’ Aiil ^a\ U

jj y
"Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah

perintahkan supaya dihubungkan/' (Ar-Ra'd: 21)

276 Teman sejawat semisal teman belajar, teman kerja dan teman dalam perjalanan

277 dengan mengatakan: "Aku meminta kepadamu demi Allah!"

278 Jangan sampai memutus tali rahim (-pent.)
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Allah berfirman:

i/
[A : o^l] 4 lili illlv Eo?5j

r'f ^ //

//Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua or-

ang tua279." (Al-Ankabut: 8)

Allah berfirman:
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"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu

bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara

keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan

kepada keduanyaperkataan 'uff'
280danjanganlah kamu membentak

mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan
rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu

kedi." (Al-Isra': 23-24)



"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua

orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan

lemahyangbertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orangibu bapakmu, hanya

kepada-Ku lah kembalimu." (Luqman: 14)
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Dari Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Mas'ud^sfj, dia berkata:

"Saya bertanya kepada nabi "Amal apakah yang paling dicintai

oleh Allah Ta'ala?" Beliau jawab: "Shalat tepat pada waktunya281 ."

Saya katakan: "Kemudian apa?" Beliau jawab: "Birrulwalidain." Saya

katakan: "Kemudian apa?" Beliau jawab: "Jihad (perang) dijalan Allah."

(HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Abu Hurairah^gy, dia berkata: "Rasulullah -||§bersabda:

"Seorang anak tidak bisa membalas jasa orang tua kecuali jika dia

menemukannya dalam keadaan menjadi budak kemudian ia beli

dan ia merdekakan." (HR. Muslim)
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Maksudnya di awal waktunya sebagaimana ada dalam sebagian hadits
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319. Dari Abu Hurairah , bahwasanya Rasulullah $1$ bersabda:

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah

memuliakan tamunya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari

akhir maka hendaklah menyambung tali rahimnya dan barangsiapa

beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah mengucapkan
yang baik atau diam." (HR. Bukhari - Muslim)
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320. Dari Abu Hurairah^s$, dia berkata: "Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya AUah Ta'ala menciptakan makhluk, sehingga tatkala

Dia telah merampungkan penciptaan mereka berdirilah rahim lalu

berkata: "Ini adalah tempat orang yang berlindung kepada-Mu dari

pemutusan hubungan rahim." Allah menjawab: "Ya, bukankah kamu
rela kalau Aku menghubungi orang yang menghubungimu dan
memutus orang yang memutuskan hubungan denganmu?" Jawab

rahim: "Benar" Allah berfirman: "Itulah bagianmu." Kemudian
Rasulullah5^bersabda: "Bacalah jika kamu menghendaki:

"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan

membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan
kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan

ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan

mereka282 (Muhammad: 22-23) (HR. Bukhari - Muslim)

Dalam satu riwayat Bukhari: "Maka Allah berfirman: "Siapa

yang menyambung-Mu maka Aku menyambungnya dan siapa yang

memutuskan (hubungan dengan)mu maka Aku memutuskan
(hubungan dengan)nya."
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321. Dari Abu Hurairah dia berkata: "Ada seorang laki-laki datang

kepada Rasulullah3^ lalu berkata: "Wahai Rasulullah siapakah

orang yang paling berhak saya temani dengan baik?" Beliau jawab:

"Ibumu." Dia berkata: "Kemudian siapa?" Beliau jawab: "Ibumu."
Dia berkata: "Kemudian siapa." Beliau jawab: "Ibumu." Dia berkata

282 Ditutikan dari kebenaran dan dibutakan dari kebenaran.
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Dari Abu Hurairah^sfj, bahwasanya Rasulullah sg§ bersabda:

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah

memuliakan tamunya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari

akhir maka hendaklah menyambung tali rahimnya dan barangsiapa

beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah mengucapkan
yang baik atau diam." (HR. Bukhari - Muslim)
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320. Dari Abu Hurairah-^s^, dia berkata: "Rasulullah bersabda:
*• —w*

"Sesimgguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk, sehingga tatkala

Dia telah merampungkan penciptaan mereka berdirilah rahim lalu

berkata: "Ini adalah tempat orang yang berlindung kepada-Mu dari

pemutusanhubungan rahim." Allah menjawab: "Ya, bukankah kamu
rela kalau Aku menghubungi orang yang menghubungimu dan
memutus orang yang memutuskan hubungan denganmu?" Jawab

rahim: "Benar" Allah berfirman: "Itulah bagianmu." Kemudian
Rastilullah^gbersabda: "Bacalah jika kamu menghendaki:

"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan

membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan
kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan
ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan

mereka282 (Muhammad: 22-23) (HR. Bukhari - Muslim)

Dalam satu riwayat Bukhari: "Maka Allah berfirman: "Siapa

yang menyambung-Mu maka Aku menyambungnya dan siapa yang

memutuskan (hubungan dengan)mu maka Aku memutuskan
(hubungan dengan)nya."
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321. Dari Abu Hurairah «s£s£>, dia berkata: "Ada seorang laki-laki datang

kepada Rasulullah lalu berkata: "Wahai Rasulullah siapakah

orang yang paling berhak saya temani dengan baik?" Beliau jawab:

"Ibumu." Dia berkata: "Kemudian siapa?" Beliau jawab: "Ibumu."
Dia berkata: "Kemudian siapa." Beliau jawab: "Ibumu." Dia berkata

262 Dituiiican dari kebenaran dan dibutakan dari kebenaran.
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322.

(lagi): "Kemudian siapa?" Beliau berkata: "Ayahmu." (HR. Bukhari
-Muslim)

Dalam satu riwayat: "Wahai Rasulullah siapa orang yang pal-

ing berhak dengan persahabatan (pelayanan) yang baik?" Beliau

berkata: "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu kemudian
(berbuat baiklah) kepada ayahmu kemudian kepada orang yang
terdekat denganmu dan yang dekat denganmu."
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Dari Abu Hurairah^Isfj, dari Nabi $|| beliau bersabda: "Sungguh
hina, sungguh hina, sungguh hina283 orang yang mendapatkan ayah
ibunya dimasa tua salah satunya atau keduanya ternyata ia tidak

masuk surga." (HR. Muslim)
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Dari Abu Hurairah-dt^j, bahwasanya seseorang berkata: "Wahai
Rasulullah saya mempunyai kerabat yang selalu saya menghubungi
mereka tetapi mereka memutuskan saya, saya selalu berbuat

kebaikan kepada mereka tetapi mereka berbuat jelek kepada saya,

saya selalu sabar (santun) terhadap mereka tetapi mereka selalu

* j

283 O t
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4j 1 j : Hidung fulan itu menempel dengan tanah (rugham

)

karena hina, kata ini

adalah kinayah tentang kehinaan.
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berbuatbodoh terhadap saya. Maka beliau bersabda: "Jikakamu benar

seperti yang telah kamu katakan maka seolah-olah kamu memberi

makan mereka abu yang panas, dan penolong dari Allah atas mereka

selalu menyertaimu selama kamu seperti itu." (HR. Muslim)

"Seolah-olah kamu memberi makan mereka debu yang panas"

ini adalah tasybih, meyerupakan dosa yang menimpa mereka dengan

apa yang dialami oleh orang yang memakan abu panas, dari rasa

sakit, perih dan pedih, sementara orang yang berbuat baik kepada

mereka tidak menanggung dosa apa-apa, tetapi merekalah yang

berdosa besar sebab tidak memenuhi haknya dan telah

menyakitinya. Wallahu a'lam
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Dari Anas bahwa Rasulullah^ bersabda: "Siapa yang ingin

dilapangkan untuknya rizkinya dan diakhirkan untuknya dalam ajal-

nya maka hendaklah menyambung tali rahimnya." (HR. Bukhari -

Muslim)
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Dari Anas^fj, dia berkata: "Abu Thalhah adalah orang Anshar di

Madinah yang paling banyak memiliki harta dari kebun kurma, dan
harta yang paling ia cintai adalah kebun Bairaha yang berhadapan
dengan Masjid Nabawi, dan Rasulullah^feselalu masuk ke sana dan
meminum airnya yang jernih." Berkata Anas: "Maka tatkala turun

ayat ini[Kamu tidakakanmendapatkankebaikan (yangsempurna)sehingga
kamumenafkahkan darihartayangkamu sukai],AbuThalhah mendatangi
Rasulullah||j|,dia kemudian berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguh-

nya Allah Ta'ala telah menurunkan kepada anda [Kamu tidak akan
mendapatkan kebaikan (yangsempurna)sehinggakamumenafkahkan dari

harta yang kamu sukai] maka sesungguhnya harta saya yang paling

saya cintai adalah kebun Baihara, dia adalah sedekah untuk Allah

Ta'ala, saya mengharapkan kebaikannya dan pahalanya disisi Allah

^l^maka letakkanlah ya Rasulullah^dimana anda diberitahu oleh

Allah." Maka Rasulullah berkata: "Bakh itu adalah harta yang
menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan, aku telah

mendengar apa yang telah kamu ucapkan dan aku kira kamu jadikan

saja sebagai sedekah kepada famili kerabatmu yang dekat." Maka
Abu Thalhah berkata; "Aku laksanakan ya Rasulullah." Maka Abu
Thalhah membagi-baginya kepada kalangan kerabat sepupu-
sepupunya." (HR. Bukhari - Muslim)

Penjelasan lafadz-lafdznya telah berlalu dalam Bab 37

Tarjawol} Rjyadusl?
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Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al-'Ash l^?2§$,dia berkata: "Seorang
menghadap kepada Nabi lalu berkata: "Saya berbaiat kepada
anda untuk hijrah dan berjihad demi mencari pahala dari Allah Ta'ala.

Nabi «||| bertanya: "Apakah salah seorang dari kedua orang tuamu
masih hidup? Dia menjawab: "Ya, bahkan keduanya." Maka beliau

bersabda: "Kamu mencari pahala dari Allah*^?" Dia jawab: "Ya."

Beliau bersabda: "(Kalau begitu) pulanglah kepada kedua orang
tuamu dan perbaikilah pelayananmu terhadap keduanya." (HR.

Bukhari - Muslim)

Dan dalam satu riwayat bereka berdua: "Datang seorang laki-

laki memohon ijin kepada Nabi untuk ikut perang jihad, maka
beliau bertanya: "Apakah masih hidup kedua orang tuamu?" Dia

jawab: "Ya," maka beliau bersabda: "Maka berjihadlah dalam
(melayani) mereka berdua."
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327. Dari Abdullah IbnAmr dari Nabi^ beliau bersabda: "Bukanlah

washif84 itu orang yang membalas (hubungan), tetapi washil (yang

sejati) itu adalah orang yang apabila kerabatnya memutus dia, dia

berusaha menyambungnya." (HR. Bukhari)
x y

c°- IL» di sini berbentuk bina lial-ma'kumyangberarti memutus

sedangkan marfu' menjadi failnya285 .
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Dari 'Aisyah ^ , dia berkata: "Rasulullah 3l§ bersabda: "Rahim itu

digantung di 'Arsy, dia berkata: "Siapa yang menyambungku maka
Allah menyambungnya dan siapa yang memutusku maka Allah

memutusnya." (HR. Bukhari - Muslim)
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329. Dari Ummu Al-Mukminin Maimunah bint Al-Haritsah ,

bahwasanya dia memerdekakan seorang budak wanita tanpa

meminta izin NabijH, maka pada hari giliran Rasulullah berada

dirumahnya, dia berkata: "Ya. Rasulullah, apakah anda merasa bahwa

284 Washil adalah orang yang menyambung tali rahim
6

X X
285 Pada sebagian riwayat ditulis j^aj (diputus) seperti yang ada dalam Fathul~Bari.
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saya telah memerdekakan budak saya?" Beliau bertanya: "Apa sudah
kamu laksanakan?" Dia jawab: "Ya." Maka beliau bersabda: "Sesung-

guhnya kamu, seandainya kamu memberikannya kepada kerabat

kamu (dari pihak wanita) tentu hal itu lebih besar lagi pahalamu."

(HR. Bukhari - Muslim)
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330. Dari Asma' bint Abu Bakar As-Shiddiqt^j5,dia berkata: "Ibu saya

datang kepada saya, sedangkan dia itu wanita musyrik pada masa

Rasulullah#!286
, maka saya meminta fatwa kepada Rasulullah#!

Saya katakan: "Ibu saya mendatangi saya, sedangkan dia itu meng-

inginkan sesuatu dari saya maka apakah saya (boleh) menyambung
ibuku?" Beliau menjawab: "Ya sambunglah ibumu." (HR. Bukhari -

Muslim)

Raghibah: menginginkan milik saya, ingin meminta sesuatu

kepada saya. Ada yang mengatakan dia adalah ibunya dari nasab

dan ada juga yang mengatakan dari radha 'ah tetapi yang benar adalah

yang pertama.

286 Pada masa perjanjian damai antara Rasulullah dengan kaum musyrik dalam Hudaibiyah
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Dari Zainab Ats-Tsaqafiyah istri Abdullah Ibn Mas'ud^^i, dia

berkata: "Rasulullah||j|bersabda:"Bersedekahlah kalian wahai kaum
wanita, meskipun dari perhiasan kalian." Dia berkata: "Maka saya

pulang menemui Abdullah Ibn Mas'ud, saya katakan kepadanya:

'Tarjatml? Kryabud? slpalifm



"Sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang sedikit harta

(penghasilan), sedangkan Rasulullah telah memerintah kami

bersedekah, maka datangilah beliau, tanyakanlah kepada beliau:

"Apabila sedekah itu mencukupi aku (bila aku serahkan kepada

kamu) jika tidak maka saya serahkan kepada selain kamu." Maka
Abdullah berkata: "(Tidak) tetapi datang saja sendiri kepada beliau."

Saya lalu berangkat, ternyata wanita Anshar telah berdiri di pintu

Rasulullah^^,keperluanku sama dengan keperluannya. Adalah

Rasulullah telah diberi kewibawaan, maka keluarlah Bilal

menemui ka'mi, kami katakan kepadanya: "Tolong, temuilah

Rasulullah Hjldansampaikan bahwa ada dua orang wanita didepan

pintu menanyakan kepada anda: "Apakah cukup sedekah dari

keduanya bila diberikan kepada suami mereka dan anak-anak yatim

yang ada dibawah asuhan mereka? Jangan diberitahukan siapa kami."

Maka Bilal menghadap Rasulullah^^untuk menanyakan kepada

beliau, maka beliau bertanya: "Siapa mereka berdua?" Bilal berkata:

"Seorang wanita dari Anshar dan Zainab." Maka Rasulullah bertanya

lagi: "Zainab yang mana itu? Dia berkata: "Istri Abdullah." Maka
Rasulullah ^ggbersabda:"Mereka berdua mendapatkan dua pahala;

pahala (menyambung) kerabat dan pahala sedekah." (HR. Bukhari

- Muslim)
* i

i

<01

1

s-
"

it/ ^

crt J*'-*** ^ -tTY

^ * > H
a

. . * *

: ISU» : jUii JTi
* « > I M

aj I <uil IjwLpI )) i (JjJsj i C—Ls

> o

«. Us>Kj * LSjU Oyk u IjSy Ij i lUi

^ s

Dari Abu Sufyan Ibn Harb dalam haditsnya yang panjang tentang

kisahnya dengan Heraclius, bahwa Heraclius bertanya kepada Abu
Sufyan: "Apa yang dia perintahkan kepada kamu?" -maksudnya
NabiiH- Maka dia menjawab: "Saya katakan: "Nabi itu menyatakan:

"Sembahlah Allah semata dan janganlah menyekutukan-Nya
sedikitpun, dan tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh bapak-

bapakmu. Dia memerintah kami shalat, jujur, hidup secara bersih
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dan silaturahim." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Abu Dzar^^j, dia berkata: "Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya kamu semua akan membebaskan satu negeri yang
di dalamnya disebut-sebut nama qirath." Dan dalam satu riwayat:

"Kamu akan membebaskan Mesir yaitu satu negeri yang di dalamnya
disebut nama qirath, maka berwasiatlah terhadap penduduknya
dengan baik, karena mereka memiliki hak (kehormatan) dan
kekerabatan." Dalam sebuah riwayat: "Apabila kamu telah

membebaskannya maka berbuat baiklah kepada penduduknya
karena mereka memiliki hak kehormatan dan kekerabatan." Atau

beliau bersabda: "Hak kehormatan dan hubungan semenda
(besanan)" (HR. Muslim)

Qirath menurut para ulama adalah bagian (pecahan) dari dinar

dan dirham atau sejenisnya dan penduduk Mesir banyak
mempergunakan istilah qirath dalam kesehariannya (pent)

287

Para ulama berkata: "Rahim yang dimiliki bangsa Mesir adalah

keberadaan Hajar Ibn Ismail berasal dari mereka. Sementara

hubungan Mushaharah ada karena Mariya ibu dari Ibrahim putra

Rasulullah ||j| adalah juga dari mereka.

U JU & ^1 ^3 iju* J o*

J

-m
*

287 Demikian ucapan penulis yang disebutkan dalam Dalil Al-Falihin 2/168 (-pent.)
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Dari Abu Hurairah^^j, dia berkata: "Ketika turun ayat:

"Dan berikanlah peringatan kepada sanak keluargamuyang dekat.

"

(Asy-Syu'ara: 214)

Rasulullah^^mengundang suku Quraisy, maka merekapun
berkumpul dan Rasulullah memanggil secara umum dan secara

khusus, beliau mengatakan: "Wahai Bani Abdisyam, wahai Bani

Ka'ab Ibn Luay, selamatkanlah dirimu dari neraka. Wahai Bani

Murrah Ibn Ka'ab selamatkanlah dirimu dari api neraka, wahai Bani

Abdilmanaf selamatkanlah dirimu dari api neraka. Hai Bani Hasyim
selamatkanlah dirimu dari api neraka. Hai Bani Abdul Muththallib

selamatkanlah dirimu dari api neraka. Hai Fatimah selamatkanlah

dirimu dari api neraka, sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa
sedikitpun untuk membelamu dari siksa Allah, hanya saja kamu
semua memilki tali rahim (denganku) aku akan menyambungnya
dengan air rahim." (HR. Bukhari - Muslim)

y"

: air rahim artinya aku akan menyambungnya. Beliau''y"-
menyerupakan terputusnya rahim dengan panas yang bisa dipadam-
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kan dengan air, jadi rahim bisa didinginkan dengan silaturahim.
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335. Dari Abdullah Amr Ibn A1-'Ash dia berkata: "Saya mendengar
Rasulullah^^bersabda secara terang-terangan bukan samar-samar,

beliau bersabda: "Sesunggunya keluarga Bani Fulan bukanlah wali-

waliku, sesungguhnya wali (penolong)ku adalah Allah dan orang-

mukmin yang shaleh, hanya saja mereka memiliki hubungan rahim,

saya akan menyambungnya dengan silaturahim." (HR. Bukhari -

Muslim dan ini lafadz Bukhari)
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336. Dari Abu Ayub Khalid Ibn Zaid Al-Anshari , bahwasanya
seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah beritahukanlah kepada

saya satu amal yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan

menjauhkan saya dari neraka. Maka Nabi^^ bersabda: "Kamu
menyembah Allahdanjangan menyekutukan-Nya sedikitpun, kamu
menyegerakan shalat, membayar zakat dan menyambung tali

rahim." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Salman Ibn Amir^^j, dari Nabi beliau bersabda:"Apabila

seseorang kamu berbuka puasa maka berbukalah dengan kurma
karena ia adalah berkah, jika kamu tidak mendapatkan kurma maka
dengan air, karena ia adalah suci dan mensucikan." Dan beliau

bersabda: "Sedekah kepada orang miskin hanyalah sedekah tetapi

kepada sanak kerabat bernilai ganda; sedekah dan silaturrahim)."

(HR. Tirmidzi, dia berkata Hadits Hasari288)
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338. Dari Ibn Umar u^pjy,dia berkata: "Di bawah kepemimpinan saya

ada seorang istri, saya sangat mencintainya tetapi Umar tidak

menyukainya. Dia berkata kepada saya: "Ceraikanlah." Tentu saja

saya menolak, maka Umar mendatangi Nabi^^lalu menceritakan

masalahnya kepada beliau akhirnya Nabi^^bersabda: "Talaklah

ia." (HR. Abu Daud dan Hrmidzi, dia berkata hadits hasari shahih)

288 Lihat Shahih Sunan Tirmidzidengan sanad ringkas no
.
(531 ); Shahih Sunan Abu Dauddengan sanad

ringkas no. (2065); Shahih Sunan Ibn Majah dengan sanad ringkas no. (1494); Dha 'ifSunan Ibn Majah
no. 374 dan Irwa' Al-Ghalilno. (922)
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339. Dari Abu Ad-Dara'#5, bahwasanya ada seorang laki-laki men-
datanginya, dia mengatakan: "Sesungguhnya saya memiliki seorang

istri dan ibu saya menyuruh agar saya menalaknya?" Maka dia

menjawab: "Saya mendengar Rasulullah bersabda: "Orang tua

itu adalah pintu surga yang paling tengah, maka apabila kamu
menghendaki sia-siakanlah pintu itu atau peliharalah." (HR. Hrmidzi,

dia berkata: "Beliau bersabda: "Hadits Hasan Shahih")
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340. Dari Al-Bara' Ibn'Azibl^S^dari Nabi^^ beliau bersabda:"Saudara

perempuan ibu itu sama kedudukannya dengan ibu." (HR. Tirmidzi,

dia berkata: "Hadits Shahih")

Dalam bab ini hadits-haditsnya yang ada didalam kitab As-

Shahih sangat banyak dan masyhur diantaranya adalah: hadits tiga

orang dalam gua289 dan hadits Juraij
290

, keduanya telah berlalu.

Beberapa hadits yang sangat masyhur dalam As-Shahih sengaja tidak

saya sebut supaya ringkas, dan diantara yang paling penting adalah

hadits Amr Ibn Abasah^jy, yang panjang dan berisi berbagai

289 Hadits no. (13)

290 Hadits no. (264) dari Abu Hurairah



pelajaran, kaedah islam dan adab-adabnya, Insya Allah akan saya

sebut secara utuh pada bab Ar-Raja' (mengharap)291, dia berkata di

dalamnya:

"Saya masuk menemui Nabi di Makkah -yaitu diawal

kenabian- saya berkata kepada beliau: "Siapa anda? Beliau jawab:

"Seorang Nabi" Saya bertanya lagi: "Apa Dia mengutus anda?" Jawab
beliau: "Dia mengutusku dengan ajaran silaturahim, menghancurkan

berhala-berhala dan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan-Nya

dengan apapun." Dan seterusnya dengan menyebut kelengkapan

hadits." Allahu a'lam.

####

^3^ 44
HARAMNYA DURHAKA KEPADA AYAH BUNDA

DAN MEMUTUS TALI KELUARGA

Allah berfirman:
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"Maka apakahkiranyajikakamuberkuasakamuakanmembuatkerusakan
dimuka bumidanmemutuskanhubungankekeluargaan?Mereka itulah

orang-orangyangdilaknatiAllah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan

dibutakan-Nyapenglihatanmereka."(Muhammad: 22-23)

Allah berfirman:
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"Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan
teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya
dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang
itulah yang memperoleh kutukan dan bagi meeka tempat kediaman
yang buruk (Jahannam)." (Ar-Ra'd: 25)

Allah berfirman:
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"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu

bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara
keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan
kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan
rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai tuhanku, kasihilah mereka
keduanya, sebagai mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil."

(Al-Isra': 23-24)
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341 . Dari Abu Bakrah Nufai' Ibn Al-Harits dia berkata: "Rasulullah

*j§|| bersabda:"Maukah kamu aku beritahu tentang dosa besar yang

paling besar?" -tiga kali- Kami katakan: "Tentu, ya Rasulullah."

Beliau bersabda: "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada ayah

bunda." Semula beliau duduk bersandar kini beliau duduk tegak

dan bersabda: "Ingatlah, juga ucapan dusta dan kesaksian palsu."

Beliau terus menerus mengulang-ulang hingga kami katakan:

"Andaikata beliau diam." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al-'Asht^^dari Nabi*i||, beliau

bersabda: "Dosa-dosa besar itu adalah: menyekutukan Allah;

durhaka kepada kedua orang tua; membunuh jiwa manusia; dan

sumpah dusta." (HR. Bukhari)

Yamin ghamus adalah sumpah dusta yang disengaja, disebut

ghamus karena ia menceburkan pelakunya ke dalam dosa.
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Dari Abdullah Ibn Amr^j, bahwasanya Rasulullah 5tg§ bersabda:

"Termasuk dosa-dosa besar adalah: mencaci maki orang tuanya
sendiri!" Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang

mencaci maki orang tuanya sendiri?" Beliau menjawab: "Dia mencaci

maki ayah orang lain lalu orang itu membalas dengan mencaci maki
ayahnya, ia mencaci maki ibu orang lain dan orang itu ganti mencaci

maki ibunya." (HR. Bukhari - Muslim)

Di dalam satu riwayat "Sesungguhnya termasuk dosa besar

yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya."

Ditanyakan: "Ya Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat kedua
orang tuanya?" Beliau jawab: "Dia mencaci ayah orang lain lalu

orang itu balik mencaci bapaknya, dia mencaci ibunya maka ia

mencaci ibunya."
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344. Dari Abu Muhammad Jubair Ibn Muth'im^gC), bahwasanya

Rasulullah «||| bersabda: "Tidak masuk surga seorang yang
memutus." Sufyan berkata dalam riwayatnya: "Maksudnya,
pemutus tali rahim." (HR. Bukhari - Muslim)
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Dari Abu Isa Al-Mughirah Ibn Syul^ah^fjdari Nabi^igbeliau ber-

sabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu; durhaka

pada ibu, menolak (kewajiban) dan meminta-minta (yang bukan
haknya), dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan Allah

membenci untuk kamu; katanya-dan katanya (banyak bicara), terlalu

banyak tanya, dan menyia-nyiakan harta." (HR. Bukhari - Muslim)

Kata (( Jlij JJ> )) maksudnya adalah berbicara dengan semua

yang dia dengar (tanpa seleksi) sehingga dia berkata: "Katanya

begini dan Fulan berkata begini," sehingga dia tidak tahu

kebenarannya. Dan cukuplah kebohongan seseorang kalau dia

menceritakan segala yang ia dengar. Sedangkan menyia-nyiakan

harta yaitu boros dan membelanjakannya bukan pada keperluan

yang diizinkan oleh agama baik keperluan dunia maupun akhirat

dan tidak menjaganya padahal ia mampu untuk menjaga.

Banyak bertanya adalah memaksa bertanya dalam hal yang

tidak diperlukan.

Tentang bab ini ada beberapa hadits yang telah disebut pada

bab sebelumnya seperti hadits "Dan aku memutus orang yang
memutusmu "292 Dan hadits "Siapa yang memutuskan maka Allah

yang memutuskannya." 293

*###

KEUTAMAAN BERLAKU BAIK KEPADA
SAHABAT AYAH BUNDA, KERABAT, ISTRI DAN
SEMUA ORANG YANG DIANJURKAN UNTUK

DIHORMATI
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Dari Abdullah Ibn Amr^y, bahwasanya Rasulullah ^bersabda:
"Termasuk dosa-dosa besar adalah: mencaci maki orang tuanya
sendiri!" Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang
mencaci maki orang tuanya sendiri?" Beliau menjawab: "Dia mencaci
maki ayah orang lain lalu orang itu membalas dengan mencaci maki
ayahnya, ia mencaci maki ibu orang lain dan orang itu ganti mencaci
maki ibunya." (HR. Bukhari - Muslim)

Di dalam satu riwayat "Sesungguhnya termasuk dosa besar

yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya."

Ditanyakan: "Ya Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat kedua
orang tuanya?" Beliau jawab: "Dia mencaci ayah orang lain lalu

orang itu balik mencaci bapaknya, dia mencaci ibunya maka ia

mencaci ibunya."
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Dari Abu Muhammad Jubair Ibn Muth'im^jy, bahwasanya
Rasulullah bersabda: "Tidak masuk surga seorang yang
memutus." Sufyan berkata dalam riwayatnya: "Maksudnya,
pemutus tali rahim." (HR. Bukhari - Muslim)
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345. Dari Abu Isa Al-Mughirah IbnSyu'bah^jdari Nabi^beliau ber-

sabda: "Sesungguhnya Allah§gmengharamkan atas kamu; durhaka

pada ibu, menolak (kewajiban) dan meminta-minta (yang bukan
haknya), dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan Allah

membenci untuk kamu; katanya-dan katanya (banyak bicara), terlalu

banyak tanya, dan menyia-nyiakan harta." (HR. Bukhari - Muslim)
y. ' ^ w

Kata (( Jlij JJ )) maksudnya adalah berbicara dengan semua

yang dia dengar (tanpa seleksi) sehingga dia berkata: "Katanya

begini dan Fulan berkata begini," sehingga dia tidak tahu

kebenarannya. Dan cukuplah kebohongan seseorang kalau dia

menceritakan segala yang ia dengar. Sedangkan menyia-nyiakan

harta yaitu boros dan membelanjakannya bukan pada keperluan

yang diizinkan oleh agama baik keperluan dunia maupun akhirat

dan tidak menjaganya padahal ia mampu untuk menjaga.

Banyak bertanya adalah memaksa bertanya dalam hal yang
tidak diperlukan.

Tentang bab ini ada beberapa hadits yang telah disebut pada
bab sebelumnya seperti hadits "Dan aku memutus orang yang
memutusmu."291 Dan hadits "Siapa yang memutuskan maka Allah

yang memutuskannya." 293

####

42
KEUTAMAAN BERLAKU BAIK KEPADA

SAHABAT AYAH BUNDA, KERABAT, ISTRI DAN
SEMUA ORANG YANG DIANJURKAN UNTUK

DIHORMATI
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293 Hadits no. (328)
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346. Dari Ibn Umart^-^bahwasanya Nabi^gbersabda: "Sesungguhnya

kebajikan yang terbaik adalah apabila seseorang menyambung
(menghubungi) sahabat karib ayahnya."

Dan dari Abdullah Ibn Dinar dari Abdullah Ibn Umar^j
bahwasanya seorang laki-laki Arab pedalaman bertemu dengannya

di sebuah jalan Madinah, maka Abdullah mengucapkan salam

kepadanya dan menaikkan keatas himar yang dia kendarai, dan
memberinya surban yang ada di kepalanya. Berkata Ibn Dinar:

"Maka kami berkata kepadanya: "Semoga Allah memperbaiki anda,

sesungguhnya mereka itu Arab badui mereka cukup puas dengan

sedikit pemberian." Maka Abdullah Ibn Umar menjawab:
"Sesungguhnya ayah orang ini kecintaan Umar Ibn Al-Khaththab

^sfj,dan saya mendengar Rasulullah^gg bersabda: "Sesungguhnya

kebajikan yang terbaik adalah seseorang menghubungi keluarga

kawan-kawan ayahnya."

Dan dalam satu riwayat dari Ibn Dinar dari Ibn Umar, apabila

Ibnu Umar keluar Makkah, dia memiliki seekor Himar tempat ia

bersantai manakala ia bosan naik pelana unta, dan memiliki surban

yang ia ikatkan pada kepalanya, ketika ia sedang berada diatas himar

itu tiba-tiba seorang Arab Badui melewatinya, maka dia berkata:

"Bukankah kamu adalah Fulan294?" Dia jawab: "Benar" Maka ia mem-
berinya himar seraya berkata: "Milikilah ini." Dan juga memberinya
surban sambil berkata; "Ikatlah kepalamu dengan ini." Maka
sebagian sahabatnya berkata kepadanya: "Semoga Allah meng-
ampuni anda, anda telah memberi badui ini seekor himar yang biasa

anda pakai bersantai, dan sebuah surban yang biasa anda ikatkan

pada kepala?" Maka dia berkata: "Sesungguhnya saya mendengar
Rasulullah ^bersabda: "Sesungguhnya diantara kebajikan yang
terbaik adalah apabila seseorang menghubungi keluarga kawan
(kesayangan) ayahnya setelah ayahnya tiada." Sedangkan ayahnya

294 Tambahan dari manuskrip Az-Zbahiriyah dan manuskrip (B dan C) milik Al-Maktab Al-lslami dan
Shahih Muslim.
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badui ini adalah kawan karib Umar^jy." Semua riwayat ini

dikeluarkan oleh Imam Muslim.
>
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Dari Abu Usaid Malik Ibn Rabi'ah As-Sa'idi4fei dia berkata: "Ketika

kita sedang duduk disamping Rasulullah*^tiba-tiba didatangi oleh

seorang laki-laki dari Bani Salamah. Dia berkata: "Ya Rasulullah

apakah masih ada sesuatu dari perbuatan berbakti kepada ayah

bunda yang dengannya saya bisa berbakti kepada keduanya setelah

keduanya meninggal dunia?" Maka beliau berdabda: "Ya, berdo'a

untuk keduanya, memohonkan ampun untuk mereka berdua,

melaksanakan janji mereka setelah kepergian mereka, menyambung
tali rahim yang tidak sambung kecuali dengan keduanya dan
memuliakan kawan-kawan mereka." (HR. Abu Daud)295

03* U : cJU44 3^.3 aJLsU A
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295 Sanad Hadits ini dha'if karena ada Ali Ibn Ubaid, dia tidak dikenal (Syeih Al-Amauth berkata:

"HR. Abu Daud (5142), Ibn Majah (3664) dan Ibn Hibban (2030), dalam sanadnya terdapat Ali Ibn

Ubaid As-Saidi, ia tidak dinilai Tsiqah kecuali oleh Ibn Hibban, sedang pada rawi selainnya adalah

tsiqah, -pent.)
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salah seorang istri-istri Nabi |g| seperti cemburu saya terhadap

Khadijah
,
padahal aku tidak pernah melihatnya sama sekali,

akan tetapi Rasulullah^ sering menyebutnya. Kadangkala beliau

menyembelih kambing kemudian memotong-motongnya (per

anggota) kemudian mengirimkannya kepada sahabat-sahabat

Khadijah. Kadangkala saya katakan kepada beliau: "Sepertinya di

dunia ini tidak ada lagi wanita selain Khadijah!" Beliau berkata:

"Sungguh Khadijah itu begini dan dan begini296 dan aku memiliki

keturunan juga darinya." (HR. Bukhari - Muslim)

*ju

Beliau memuji-rrtuji perbuatan Khadijah
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Dalam satu riwayat: "Apabila beliau menyembelih kambing
beliau menghadiahkan sebagiannya kepada sahabat Khadijah apa

yang mencukupi mereka." Dalam satu riwayat: "Apabila beliau

menyembelih kambing beliau berkata: "Kirimkan ini ke kawan-
kawan Khadijah." Dan dalam satu riwayat 'Aisyah berkata: "Halah

binti Khuwailid saudaraperempuan Khadijah meminta izin menemui
Rasulullah^^maka beliau mengenali suara Khadijah297 sehingga

merasa senang karenanya." Maka beliau berkata: "Ya Allah ini

Haulah binti Khuwailid."

'jtjU dengan hurufha' artinya; maka beliau senang, sedangkan

dalam kitab Al-Jami' Baina As-Shahihain karya Al-Humaidi tertulis
^

VUjU pakai 'ain yang artinya maka beliau sangat perhatian dengan

permohonan izinnya (sebab Nabi sangat bergembira dikarenakan

kedudukannya disamping Khadijah. -pent.)

. aULp
x **

349. Dari Anas Ibn Malik *££ dia berkata: "Saya keluar bersama Jarir

Ibn Abdullah Al-Bajali dalam sebuah perjalanan, ternyata dia

melayani saya298 maka saya katakan: "Jangan kamu lakukan!" Maka
dia menjawab: "Sesungguhnya saya telah melihatkaum Anshar telah

berbuat sesuatu 299 terhadap Rasulullah^|| yang saya bersumpah

atas diri saya, yaitu: "Saya tidak akan menemani seorang dari mereka

melainkan saya harus melayaninya300 ." (HR. Bukhari - Muslim)

297 Beliau terkenang dengan Khadijah karena suaranya, logatnya mirip dengan Khadijah. Beliau

merasa senang dengan kedatangan Haulah karena teringatnya beliau kepada hari-harinya bersama

Khadijah.
298 Padahal dia lebih tua dari saya
299 Sesuatu yang besar, tidak bisa diungkap rinciannya dengan kata-kata
300 Karena memuliakan Nabi&&

.
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MEMULIAKAN KELUARGA RASUL Wj DAN
MENERANGKAN KEUTAMAAN MEREKA

Allah*§££ berfirman:
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"SesungguhnyaAllahbermaksudhendakmenghilangkan dosa darikamu,

haiahlulbaitdanmembersihkankamusebersih-bersihnya." (Al-Ahzab:33)

AllahflSS berfirman:
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"Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'arAllahmaka sesungguhnya

itu dariketakwaan ha ti.

"

(Al-Hajj : 32)
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J50. Dari Yazid Ibn Hayyan, dia berkata: ''Saya berangkat bersama

Hushain Ibn Sabrah dan Amr Ibn Muslim menuju Zaid Ibn Arqam
ketika kami telah duduk dihadapannya Hushain berkata:

"Sungguh anda wahai Zaid telah menemukan kebaikan yang banyak,

anda telah melihat Rasulullah, telah mendengar haditsnya, telah

berperang bersamanya dan shalat dibelakangnya. Sungguh anda

telah menjumpai kebaikan yang banyak wahai Zaid. Ceritakanlah

kepada kami wahai Zaid apa yang anda dengar dari Rasulullah^^."

Dia berkata: "Wahai putra saudaraku, demi Allah usiaku telah lanjut,

masa (hidup)ku (dengan Rasulullah^) telah lama berlalu dan

akupun telah lupa sebagian yang dulu aku ingat (hafal) dari

Rasulullah^. Maka apa yang aku ceritakan kepadamu terimalah

dan apa yang tidak maka janganlah memaksaku menceritakannya."

Kemudian dia bercerita: "Berdiri Rasulullah^ pada suatu hari

berkhutbah ditengah-tengah kita disebuah sumber mata air yang

disebut Khumm301
, terletak antara Makkah dan Madinah. Beliau

memuji Allah, menyanjung-nyanjung-Nya, menasehati dan mem-
peringatkan kemudian bersabda: "Amma Ba'du, Ingatlah wahai

manusia sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia, tidak lama

lagi utusan Tuhanku akan datang dan aku pasti menyambutnya.

Aku meninggalkan ditengah-tengah kalian dua perkara yang

agung302
;
yang pertama adalah kitab Allah, didalamnya ada petunjuk

dan cahaya maka ambillah kitab Allah dan berpegang teguhlah

dengannya." Maka beliau menyerukan dan menganjurkan untuk

mengikuti kitab Allah. Kemudian beliau bersabda: "Dan keluargaku,

aku peringatkan kalian; takutlah kepada Allah terhadap keluargaku."

Maka Hushain bertanya kepada saya: "Siapakah keluarga (ahlul bait)

Rasulullah *||§, wahai Zaid bukankah istri-istrinya termasuk ahlul

baitnya?" Dia jawab: "Istri-istri beliau termasuk ahlul bait beliau,

akan tetapi ahlul bait beliau adalah orang yang haram memakan
sedekah sesudahnya." Hushain bertanya: "Siapakah mereka?" Zaid

berkata: "Mereka adalah keluarga Ali, Keluarga Aqil, keluarga Ja'far

dan keluarga Abbas." Dia bertanya: "Mereka semua itu diharamkan

makan sedekah?" Dia jawab: "Ya." (HR. Muslim)

Dalam satu riwayat: "Ingatlah sesungguhnya aku meninggal-

kan ditengah-tengah kalian dua perkara agung; yang pertama adalah

301 Khumm nama sebuah Oase terletak 3 mill dari Juhfah disana ada sumber mata air (Ghadir) yang

sangat masyhur dan biasa disebut GhadirKhumm
302 Disebut Tsaqql karena berat dan agung nilainya

Tavjcmoh) Rjyadusl; S^a(i^m



kitab Allah yaitu tali agama Allah, barangsiapa mengikutinya pasti

berada diatas petunjuk dan yang meninggakannya pasti diatas

kesesatan."
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Dari Ibn Umarl^s^dari Abu Bakar As-Shiddiq^fj,-secara mauquf-
dia berkata: "Perhatikanlah Muhammad <j|| dalam ahlul baitnya."

(HR. Bukhari)
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Arti
1 tJjjl adalah: perhatikanlah, hormatilah dan muliakanlah.

••••

MENGHORMATI ULAMA, ORANG TUA DAN OR-
ANG MULIA SERTA MENDAHULUKAN MEREKA,

MENJUNJUNG TINGGI KEDUDUKAN DAN
MENAMPAKKAN MARTABAT MEREKA

Allah berfirman:

jS-o Uij,uAd^ <$!> oj^; oy)i >j»?

"Katakanlah:Adakahsama orang-orangyangmengetahuidengan orang-
orangyang tidakmengetahui?Sesungguhnya orang-orangyangberakallah
yangdapatmenerima pelajaran. "(Az-Zumar: 9)
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352. Dari Abu Mas'ud Uabah Ibn Amr Al-Badri Al-Anshori dia

berkata: "Bersabda Rasulullah^fe: "Yang berhak mengimami suatu

kaum adalah yang paling pandai membaca kitab Allah, apabila

mereka didalam bacaan sama maka yang paling mengerti tentang

sunnah dan apabila mereka dalam sunnah itu sama maka yang

terlebih dahulu hijrahnya, dan jika mereka di dalam hijrahnya sama
maka yang paling tua usianya. Dan jangan sekali-kali seseorang

mengimami orang lain di tempat kekuasaannya kecuali dengan

izinnya." (HR. Muslim)

Dalam satu riwayat miliknya: "Yang terlebih dahulu Islamnya,"

sebagai ganti dari usianya. Dan dalam satu riwayat: "Yang berhak

mengimami kaum adalah yang terpandai membaca kitab Allah dan



paling dahulu bacaannya, jika bacaan mereka sama maka yang
mengimami mereka adalah yang paling dahulu hijrahnya, dan apabila

mereka didalam hijrahnya sama maka yang mengimami mereka
adalah yang paling tua usianya."

Yang dimaksud dengan Shulthon adalah wilayah kekuasaannya

atau tempatyang khusus untuknya, sedangkan Takrimah adalah benda

miliknya secara khusus seperti tikar khusus atau kasur dan yang

sejenisnya.
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Dari Abu Mas'ud Uqbah Ibn Amr^gCi, dia berkata: "Pernah

Rasulullah^^mengusap pundak-pundak kami dalam shalat seraya

mengucapkan: "Ratakanlah (barisan), dan jangan berselisih nanti

berselisih (pula) hatimu, hendaklah dekat denganku diantara kamu
orang-orang yang dewasa dan yang pandai, kemudian yang

berikutnya (setelah mereka) kamudian yang berikutnya." (HR.

Muslim)

Ulu Al-ahlam adalah orang-orang baligh (dewasa). Nuha adalah

akal, adalah juga yang berkata: "Orang-orang yang memiliki

keutamaan (Ahlul FadhI)
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